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Signos distintivos  



Da natureza das ações de nulidade de concessão de marcas 
 

 

 

Denis Borges Barbosa (2009)  

As ações movidas contra a concessão de direitos de propriedade industrial pelo Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial têm, essencialmente 1,  carga constitutiva negativa. 
Visam declarar a nulidade do ato administrativo de concessão de direitos exclusivos.  

Não se está aqui, no regime de jurisdição excludente que resulta – por exemplo – da 
escolha que faz o contribuinte pela ação anulatória do ato declarativo da dívida 
tributária 2, que faz cessar qualquer instância administrativa 3. A jurisdição é una 4, mas 
não excludente do procedimento administrativo.  

Mesmo no regime de jurisdição excludente, persistem procedimentos administrativos 
quando, para citar a decisão judicial apenas mencionada em nota, “mencionada exclusão 

                                           
1 Outras ações podem ser movidas com vistas a atacar outros atos administrativos, que não o de concessão; por 
exemplo, o de indeferimento do pleito concessivo.  
2 Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, 
salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da 
dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e 
multa de mora e demais encargos. Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo 
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto. 

3 Superior Tribunal de Justiça, 1a. Turma.  EDRESP 200600851969, Decisão: 19/04/2007. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER 
NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DO OBJETO. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 
6.830/80. 1. Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 6.830/80, quando a demanda administrativa versar sobre 
objeto menor ou idêntico ao da ação judicial. 2. A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em questão 
tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o ato administrativo pode ser controlado pelo 
Judiciário e que apenas a decisão deste é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, prevalecendo sobre 
eventual decisão administrativa que tenha sido tomada ou pudesse vir a ser tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a 
identidade de objeto nas discussões administrativa e judicial". (Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito 
Processual Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349). 3. In casu, os mandados de segurança 
preventivos, impetrados com a finalidade de recolher o imposto a menor, e evitar que o fisco efetue o lançamento a 
maior, comporta o objeto da ação anulatória do lançamento na via administrativa, guardando relação de excludência. 
4. Destarte, há nítido reflexo entre o objeto do mandamus - tutelar o direito da contribuinte de recolher o tributo a 
menor (pedido imediato) e evitar que o fisco efetue o lançamento sem o devido desconto (pedido mediato) - com 
aquele apresentado na esfera administrativa, qual seja, anular o lançamento efetuado a maior (pedido imediato) e 
reconhecer o direito da contribuinte em recolher o tributo a menor (pedido mediato). 5. Originárias de uma mesma 
relação jurídica de direito material, despicienda a defesa na via administrativa quando seu objeto subjuga-se ao 
versado na via judicial, face a preponderância do mérito pronunciado na instância jurisdicional. 6. Mutatis mutandis, 
mencionada exclusão não pode ser tomada com foros absolutos, porquanto, a contrario sensu, torna-se possível 
demandas paralelas quando o objeto da instância administrativa for mais amplo que a judicial. 7. Insta observar que o 
ingresso do contribuinte na via judicial importa em renúncia da via administrativa, ou desistência do recurso 
interposto, e não em suspensão, nos exatos termos do parágrafo único, do art. 38, da Lei n.º 6.830/80, verbis: 
Parágrafo único. A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de 
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto. 8. Embargos de declaração acolhidos, sem 
efeitos modificativos. 
4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 11 ed., São Paulo; Atlas, 2002, p.616. "O direito 
brasileiro adotou o sistema da jurisdição una, pelo qual o Poder Judiciário tem o monopólio da função jurisdicional, 
ou seja, do poder de apreciar, com força de coisa julgada, a lesão ou ameaça a direitos individuais e coletivos. 
Afastou, portanto, o sistema da dualidade da jurisdição em que paralelamente ao Poder Judiciário, existem os órgãos 
do Contencioso Administrativo que exercem, como aquele, função jurisdicional sobre lides de que a Administração 
Pública seja parte interessada." 



não pode ser tomada com foros absolutos, porquanto, a contrario sensu, torna-se 
possível demandas paralelas quando o objeto da instância administrativa for mais amplo 
que a judicial”. 

A carga constitutiva negativa presume, por imperativo lógico, que haja ato 
administrativo a desconstituir. Se não há emissão de vontade administrativa, não há, 
ainda, ilegalidade a reparar. Não se vê objeto para esse tipo especial de lide, pois não há 
sequer pretensão resistida.  

No entanto, a tutela jurídica não se esgota na correção de atos passados de ilegalidade 
administrativa; mesmo na via estreita do mandado de segurança, tutela-se a ameaça a 
direito: 

CF88, Art. 5º, XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

Outro princípio constitucional se impõe, neste contexto: o do mútuo respeito aos 
Poderes da República. Ausentes os pressupostos da tutela da ameaça veemente ao 
direito do administrado, não pode o Judiciário se substituir à competência própria do 
Executivo, especialmente em área de especialização técnica e atribuição legal precisa.  

Com efeito, não cabe ao Judiciário prover o Executivo de “muletas”, quando a este 
último Poder cabe a plena competência, na imagem suscitada em acórdão recente da 2ª. 
Turma Especializada do 2º TRF: 

Abre-se aqui um parêntese para o registro de que, sobre o tema, já há 
muito firmei entendimento no sentido de que, o reconhecimento e, 
via de conseqüência, a anotação do alto renome, é atribuição 
exclusiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, 
não havendo interesse jurídico na obtenção de uma declaração 
judicial nesse sentido. Justifica essa assertiva o tratamento dado pela 
Lei 9.279-96 ao tema,  cujo art. 125 reconhece que o alto renome é 
situação jurídica de fato, e que varia com a passagem do tempo e 
com a mudança das circunstâncias. A fama de uma marca depende 
do conjunto de esforços de cunho qualitativo e quantitativo 
empreendidos pelo titular. Inclui-se nisso os gastos de propaganda e 
publicidade que a marca famosa exige. A marca é famosa por 
virtude própria e não por muletas que o Poder Judiciário lhe venha a 
atribuir. Não há fama atribuída a alguma marca somente porque o 
juiz disse que existe. AI 200702010152091, voto do Des. André 
Fontes, uninimidade, 30 de setembro de 2008.  

Exatamente este respeito necessário às competências e mesmo a majestade do outro 
Poder se expressa em outra recente manifestação da mesma Turma: 

Com efeito, o Judiciário não pode substituir o INPI na análise do 
pedido de um registro, uma vez que se trata de atribuição atinente 
exclusivamente a essa Autarquia, cabendo-lhe tão-somente verificar 
a existência de eventual ilegalidade no procedimento administrativo 
de concessão, o que definitivamente não se coaduna com o caso 
vertente,  razão pela qual  devem prosseguir os respectivos processos 
administrativos, devendo o INPI, em caso de concessão, observar  a 
natureza evocativa e desgastada das expressões “DIET SHAKE”/ 
“DIETSHAKE”,  nos termos já expostos. APELACAO CIVEL 
2001.02.01.041555-5, voto Des. Abel Gomes, 23 de junho de 
2009. 



Conclusão  

Não cabe ao Poder Judiciário, em pleito judicial de carga constitutiva negativa,  
antecipar-se, prefigurando a decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 
procedimento administrativo de competência da autarquia, sem que se configure ato 
administrativo já constituído; na tutela do direito ameaçado, objeto de procedimento de 
caráter antecipatório, cabe ao Judiciário a devida deferência ao outro Poder da 
República, permitindo-lhe o pleno exercício de sua competência, e só o condicionando 
quando a ameaça a direito seja clara e a lesão provável.  

Quando tais pressupostos (ameaça clara e lesão provável) estejam atendidos, o 
Judiciário não pode vedar o conteúdo da decisão administrativa, mas apenas excluir de 
sua causa os fundamentos que determinar como sendo incompatíveis com o Direito. Se 
a Administração preencher sua decisão com fundamentos alternativos aos tidos por 
ilegais, ou exercer competência em área não coberta pela dictum judicial, está livre para 
exercer a plenitude de sua potestade.  



Da noção de “família de marcas” e da dependência interna dos 
registros a ela pertencentes 

 

 
Denis Borges Barbosa (2009)   

 

A noção de “família de marcas”, ou seja, o conjunto de marcas com simbologia similar, 
detidas pelo mesmo titular tem importante repercussão em Direito. Constituem família 
todos os registros ou pedidos, em nome do mesmo titular, de marcas iguais ou 
semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim 5. 

O mesmo titular não pode registrar mais de uma marca idêntica no campo de uma 
especialidade. O CPI/96, em seu art. 124 veda 

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou 
serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se 
revestirem de suficiente forma distintiva; 

Disso dá notícia a recente proposta de Diretrizes de Exame de Marcas, disponibilizada 
pelo INPI. Nela se lê: 

Esta regra legal visa impedir que, por meio de sucessivos depósitos 
de marcas idênticas para o mesmo produto ou serviço, o titular 
fraude o instituto da caducidade, pois que o redepósito do registro 
manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro 
registro. 

No exame da registrabilidade destes sinais, será verificado 
cumulativamente: 

• Se as marcas são idênticas; 

• Se os produtos ou serviços distinguidos ou certificados são 
idênticos. 

A “suficiente forma distintiva” a que se refere a lei, no entanto, não é a mesma que se 
exige entre diversos titulares. Pelo contrário, o objetivo não é tutelar as distintas 
posições concorrências, mas apenas evitar a duplicidade de marcas com vistas a 
prevenir a caducidade abusiva.  

Comprova-se tal fato do quadro anexo à Proposta, onde se confirma que a distintividade 
em questão é mínima, admitindo-se marcas da mesma família que seriam incompatíveis 
entre titulares diversos: 

                                           
5 Noção resultante do art. 135 do CPI/96.  



 

Isso cria – entre marcas da mesma família – um vínculo de dependência. Não se pode 
imaginar, neste caso, como preceitua a douta sentença, correta em geral quanto à 
relação de marcas que não sejam da mesma família, que cada concessão constitui um 
título próprio, único, uma propriedade distinta de outro registro.  

Tal não ocorre, por força de lei:  

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou 
pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, 
relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena 
de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não 
cedidos 

O art. 135 tem como propósito "evitar que marcas idênticas ou semelhantes, insertas 
num mesmo segmento de mercado, sejam de titularidade de pessoas distintas"(Parecer 
INPI/PROC/DICONS/ AD/no. 69/93).  

 

 Dizemos o seguinte, em meu “Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. edição, 
Lumen Juris, 2003”:  

A Lei 9.279/96 mantém assim o princípio da universalidade da 
cessão constante do Art. 89 da Lei 5.772/71 - segundo o qual, no 
caso de transferência, todos os registros e pedidos de marcas iguais 
ou semelhantes relativas à mesma atividade deverão ser repassadas 
em bloco. O motivo é a impossibilidade de conviver modalidades da 



mesma marca, concedidas apenas em atenção à unicidade do titular, 
em condições que se presumem concorrências.  

Não obstante o Art. 134 seguir o exemplo do Art. 89 da Lei 
5.772/71, ambos estão mal e merecem reparo. O princípio de que 
marcas essencialmente idênticas não podem estar sob o poder de 
dois pólos diversos da concorrência vale no caso de cessão, sem 
dúvida, mas também em todos os casos de transferência de 
titularidade; não se admitiria o conflito de duas marcas idênticas, 
para o mesmo produto, apenas porque uma foi deixada a um 
herdeiro e outra a seu irmão.  

Com efeito, num pleito de adjudicação de marcas, o dispositivo do art. 135 impede que 
se faça transferir apenas parcela das marcas da mesma família; há uma clara 
prejudicialidade na decisão que apenas transfere parte das marcas da mesma família em 
face de qualquer outro pleito que se refira a marcas dependentes. 



Do princípio telle quelle da CUP 
 

Denis Borges Barbosa (2009) 

 

O art. 6º quinquies A-(1) da CUP diz que qualquer marca de fábrica ou de comércio 
regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua 
forma original 6 nos outros países da União. Mas essa proteção, ao contrário da 
prioridade (que é um direito independente) só se aplica ás marcas registradas. Não se 
aplica a mesma regra no caso de renovações do registro 7. 

Assim, esse é um direito que vai além do princípio de tratamento nacional8. 

Cada país poderá, antes de dar o registro definitivo, exigir a apresentação de um 
certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será 
exigida qualquer legalização para este certificado 

Para os efeitos desse princípio, será considerado país de origem o país da União em que 
o requerente tenha um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e real, e se não 
tiver esse estabelecimento na União, o país da União onde tenha o seu domicílio, e, se 
não tiver domicílio na União, o país da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um 
país da União (Art. 6º quinquies A (2)). 

Como indica a decisão da OMC publicada em WT/DS176/AB/R,: 

Looking first to the text of Article 6quinquies A(1), we see that the 
words "as is" (or, in French, "telle quelle" 

9) relate to the trademark 
to be "accepted for filing and protected" in another country based on 
registration in the applicant's country of origin.  The ordinary 
meaning of the words "as is" is "in the existing state". 

10  The French 
term "telle quelle" can be defined as "sans arrangement, sans 

                                           
6 Segundo a decisão do panel da OMC em WT/DS176/AB/R, Page 16 , “The ordinary meaning of the term "as is" 
and read in its context and as confirmed by the negotiating history indicates that Article 6quinquies A(1) addresses 
the form of the trademark; that is, those trademarks duly registered in one country, even when they do not comply 
with the provisions of domestic law of a Member concerning the permissible form of trademarks, have nevertheless 
to be accepted for filing and protection in another country”. 

7 DREYFUSS, Rochelle Cooper, Reconciling Trademark Rights and Expressive Values: How to Stop 
Worrying and Learn to Love Ambiguity, encontrado em http://ssrn.com/abstract=929534: "For example, 
international agreements require acceptance of marks registered in the trademark holder’s country of origin 
“as is.” This so-called “telle quelle” provision may require a country to provide comprehensive protection for 
marks that, from a domestic perspective, have important expressive dimensions". 

8 Decisão do panel da WTO em WT/DS176/AB/R, Page 40 “By virtue of Article 6quinquies A(1), WTO Members 
are obliged to confer an exceptional right on an applicant in a Paris Union country other than its country of origin, 
one that is over and above whatever rights the other country grants to its own nationals in its domestic law. A national 
who files for registration of a trademark in his own country must comply fully with the conditions for filing and 
registration as determined by the national legislation of that country. But, if that country is a Member of the Paris 
Union – and, now, of the WTO – then an applicant from another WTO Member who seeks registration in that country 
of a trademark duly registered in its country of origin has the additional rights that WTO Members are obliged to 
confer on that applicant under Article 6quinquies A(1)”. 

9Article 29(1)(c) of the Paris Convention (1967) provides:  "In case of differences of opinion on the 
interpretation of the various texts, the French text shall prevail." 

10The New Shorter Oxford English Dictionary, L. Brown (ed.), (Clarendon Press, 1993), Vol. I, p. 123. 



modification." 
11  This suggests to us that the requirement of 

Article 6quinquies A(1) to accept for filing and protect a trademark 
duly registered in the applicant's country of origin relates at least to 
the form  of the trademark as registered in the applicant’s country of 
origin. 

12
   (…)  

According to one expert: 

… whenever a trademark is duly registered in the country of origin, 
the other countries of the Union are obliged to accept and protect it, 
even if, as regards its form, that is, with regard to the signs of which 
it is composed, such trademark does not comply with the 
requirements of the domestic legislation, subject to the additional 
rules, particularly the grounds for refusal or invalidation of any 
mark, considered on its individual merits, established in the Article.  
This rule will therefore apply to trademarks consisting of numbers, 
letters, surnames, geographical names, words written or not written 
in a certain language or script, and other signs of which the 
trademark is composed. 

13 (italics and footnotes omitted)  

O art. 6º quinquies B estabelece que a única exceção a essa regra será um núcleo básico 
de razões de recusa ou invalidade do registro das marcas de fábrica ou de comércio: 

Quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por 
terceiros no país em que a proteção é requerida; 

Quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então 
exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir 
no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o 
destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da 
produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou 
nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção 
é requerida, sendo que para determinar se a marca é suscetível de 
proteção deverão ser levadas em consideração todas as 
circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca. 

Quando forem contrárias à moral à ordem pública e, particularmente, 
de natureza e enganar o público; mas uma marca não poderá ser 
considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não 
está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as 
marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com 
a ordem pública; ressalva-se sempre a proteção contra a 
concorrência desleal.  

No entanto, as marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros 
países da União pelo único motivo de diferirem das marcas registradas no país de 
origem apenas por elementos que não alteram o caráter distintivo nem modificam a 
identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido país de origem. 

                                           
11Le Petit Robert Dictionnaire de la Langue Française (1995), p. 2220.  Or in English, as it stands;  without 
adjustments;  without modification. 

12The participants agree that the requirement of Article 6quinquies A(1)  at the very least  relates to the form of 
the trademark, but they disagree on what else beyond form, if anything at all, that requirement includes. 

13See, Bodenhausen, G.H.C,  Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property as revised at Stockholm in 1967, (hereinafter "Guide to the Paris Convention"),  United 
International Bureaux for the Protection of Intellectual Property, (1968, reprinted 1991), pp. 110-111.  



  

Do princípio quantum vindicatum em Propriedade Industrial 
Denis Borges Barbosa (julho de 2009)  

 

Discutimos neste estudo o princípio segundo o qual, nos direitos de exclusiva de 
propriedade intelectual, obtidos através de pedido à autoridade estatal, a exclusiva só 
pode ser deferida nos limites do solicitado, e não além.  

Propriedade Intelectual como regime legal de direito estrito 

Os direitos de propriedade industrial são monopólios constitucionalmente previstos (art. 
5º, inciso XXIX da CF 88), assegurados por lei, que resultam na exclusividade do seu 
uso ou exploração pelo titular. O próprio Supremo Tribunal Federal – STF, em voto do 
Ministro Eros Roberto Grau14, já destacou: 

 

“O monopólio (i) pode decorrer do lícito exercício de uma vantagem 
competitiva ou (ii) ser instituído mediante lei. (...) Já no segundo 
caso (instituição de monopólio mediante lei, monopólio legal), tem-
se situação inversa: aí o Estado exerce uma opção política, em razão 
da qual o sistema jurídico atribui a determinado agente a faculdade 
do exercício, com exclusividade, de uma certa atividade econômica 
em sentido estrito. Estabelece-se artificialmente (= pela lei) um 
ambiente impermeável à livre iniciativa; a ausência de concorrência 
é total. Qualquer outro agente econômico que se disponha a explorar 
a atividade monopolizada estará impedido de fazê-lo --- a lei não 
admite essa exploração. 

Os monopólios legais dividem-se, por sua vez, em duas espécies: (i) 
os que visam a impelir o agente econômico ao investimento e (ii) os 
que instrumentam a atuação do Estado na economia. 

Transitamos, quando daquele primeiro tipo de monopólio, pela seara 
da chamada propriedade industrial: da e na proteção dos brevetos, 
marcas, know-how etc. emerge autêntico monopólio privado; ao 
detentor do direito de propriedade industrial é assegurada a 
exclusividade de sua exploração.”  

O Art. 5o, XXIX e demais direitos e interesses estipulados na Constituição Federal de 
1988 determinam o teor da lei ordinária de propriedade intelectual, estipulando as 
condições básicas para a concessão de patentes industriais, marcas e outros direitos, 
incluindo alguns dos requisitos a serem observados no procedimento administrativo 
pertinente.  

A inobservância de tais condições e, especialmente, dos princípios, reverte a presunção, 
que é juris tantum, de constitucionalidade e legalidade dos atos do poder publico. Para 
tanto, no caso em questão, deve-se confrontar a norma e o procedimento administrativo 
com a Constituição, o que resulta na necessidade de interpretação. 

                                           
14 STF, ADI 3273/DF e ADI 3366/DF, Relator p/Acórdão Min. Eros Grau, DJ 02/03/07. 



Ora, se temos um monopólio legal que garante um direito de exclusiva ao seu detentor, 
estamos diante de uma restrição a livre iniciativa e concorrência, na medida em que os 
não detentores estão impedidos de utilizar tal direito. Portanto, tal outorga estatal deve 
ser tratada e interpretada de forma restritiva. 

Luis Roberto Barroso, assim,  afirma 15: 

Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao 
titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que 
excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica 
previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser 

estrita, não extensiva 
16

. Repita-se: o regime monopolístico que 
caracteriza o privilégio patentário justifica-se por um conjunto de 
razões, que serão apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, 
configura um regime excepcional e, portanto, só admite 

interpretação estrita 
17

. 

Diogo de Figueiredo18, ao pronunciar-se sobre o tema, avalia que: 

“os princípios que definem liberdades preferem aos que as 
condicionam ou restringem; e os que atribuem poderes ao Estado, 
cedem aos que reservam poderes aos indivíduos, e os que reforçam a 
ordem espontânea têm preferência sobre os que a excepcionam” 
(grifos da transcrição). 

A liberdade, obviamente, é de iniciativa e de informação, coarctadas pelos privilégios e 
direitos de exclusiva. A ordem espontânea é o do fluxo livre das idéias e das criações, e 
da disseminação da tecnologia. O ato do Estado que cumpre estabelecer peias é o da 
concessão do direito excepcional da propriedade intelectual. 

E, como ensina Carlos Maximiliano19,  

“O Código Civil [de 1916] explicitamente consolidou o preceito 
clássico – Exceptiones sunt strictissimae interpretationis 
(“interpretam-se as exceções estritissimamente”) – no art. 6º da 
antiga Introdução, assim concebido: ‘A lei que abre exceção a regras 
gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos que especifica’”, 
dispositivo hoje consagrado no art. 2º, § 2º, da vigente Lei de 
Introdução ao Código Civil [de 1916]. 

Continua o pensamento afirmando que igual orientação deve ser adotada para aquelas 
normas que visem à concessão de um privilégio a determinadas pessoas, pois: 

                                           
15  “O privilégio patentário deve ser interpretado estritamente, pois restringe a livre iniciativa e a 
concorrência”: 

16  [Nota do original] Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 1980, pp. 227 e 234-237. 

17  [Nota do original] A interpretação estrita de normas de exceção é tema pacífico na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal: “(...) A exceção prevista no § 5º do art. 29 do ADCT ao disposto no inciso IX do art. 129 
da parte permanente da Constituição Federal diz respeito apenas ao exercício da advocacia nos casos ali 
especificados, e, por ser norma de direito excepcional, só admite interpretação estrita, não sendo aplicável por 
analogia e, portanto, não indo além dos casos nela expressos, nem se estendendo para abarcar as conseqüências 
lógicas desses mesmos casos, (...).” (STF, ADIn. nº 41/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 28.6.91) 

18  A Ordem Econômica na Constituição de 1988, artigo publicado na Revista da Procuradoria Geral do 
Estado/RJ nº 42, pg 59. 

19  Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 18ª ed., p. 225 



“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos 
casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a 
verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga 

oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público”.
20

 

O que se visa, em cada caso material, é obter a homoestase dos princípios, segundo sua 
pertinência no sistema. Este equilíbrio surge a interpretação das normas segundo os 
critérios da proteção da liberdade de iniciativa em face da restrição imposta pela 
propriedade intelectual; e segundo o critério tradicional da interpretação contida da 
norma excepcional. 

Uma equação de direito estrito 

Tivemos ocasião de assim notar, no tocante às patentes 21: 

Todos esses elementos da equação manifestam uma coesão de 
equilíbrio, e uma busca de eficácia social, num modelo fechado. A 
patente, em nosso sistema constitucional, resulta de um processo 
administrativo vinculado, em que não há lugar para a manifestação 
volitiva do Estado quanto à conveniência e oportunidade da 
concessão de cada privilégio singular 22.  

Em nosso sistema, o direito a haver patente é um direito subjetivo 
constitucional, que se incorpora ao patrimônio do autor do invento 
uma vez que se configure a hipótese de incidência abstraída do art. 
5º, XXIX da Constituição (e dos demais princípios aplicáveis da 
norma fundamental), e concretizada na lei ordinária que realiza o 
comando constitucional 23. A origem da pretensão é constitucional, 
mas o seu conteúdo se conforma aos termos da lei ordinária 24.  

Exatamente a mesma análise se aplica ao sistema de marcas, igualmente fundado em 
pretensão radicada no texto constitucional, igualmente dependendo de pedido, exame e 
concessão pela autoridade pública, em procedimento plenamente vinculado.    

Procedimento plenamente vinculado 

                                           
20  Ob. cit., p. 232 

21   Atividade Inventiva, in BARBOSA, Denis Borges . A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de 
Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

22 Como dissemos em Bases Constitucionais das Criações Industriais, op. cit.; “O procedimento administrativo de 
concessão do privilégio essencialmente declara a existência dos pressupostos desenhados na Constituição e 
corporificados na legislação ordinária. Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele não cabe 
qualquer medida de discricionariedade. Não pode o órgão público competente dar patentes onde – em sede 
constitucional – se veda tal concessão, como, por exemplo, no caso de criações abstratas, inclusive a de programas de 
computador em si mesmos, nem pode aplicar critérios de conveniência e oportunidade. Se há direito subjetivo 
constitucional, cabe ao ente público: - Examinar a existência dos pressupostos;- Declarar-lhes a existência;- 
Constituir o direito de exclusiva”. 

23 Idem, eadem: “Numa metáfora instrutiva, a cláusula constitucional de propriedade industrial, em tensão com os 
demais princípios constitucionais relevantes, estabelece um cubo virtual (que – levando ainda em conta os requisitos 
do Direito Internacional relevante - se poderia denominar “cubo de Kelsen”, por evocação de uma construção análoga 
do jurista austríaco) no interior do qual a lei ordinária teria espaço-mais ou menos apertado – para construir a política 
legislativa”.  

24 É o que faz Pontes de Miranda notar nos seus Comentários à Constituição de 1969, v. 5, 550-559: “Assim, não 
gozam do direito público subjetivo as invenções cujos meios ou resultados forem contrários à ordem pública 
(Supremo Tribunal Federal, 14 de abril de 1915, sobre invenção de instrumento de jogo de azar; Decreto nº 16.264, 
de 19 de dezembro de 1923, art. 32), ou aos bons costumes, ou à saúde pública“. 



Mais uma vez, aplica-se aqui às marcas o que já mencionei quanto ao procedimento de 
patentes: 

O princípio do procedimento vinculado das patentes 

O direito à obtenção da patente nasce, no sistema constitucional 
brasileiro, em sede constitucional, e cada um de seus requisitos se 
ancora na entretela da Carta de 1988. A lei de patentes – 9.279/96 - 
configura o modelo constitucional, devendo realizar o 
balanceamento dos interesses constitucionalmente protegidos. 

O procedimento administrativo de concessão do privilégio 
essencialmente declara a existência dos pressupostos desenhados na 
Constituição e corporificados na legislação ordinária. Como tal, o 
procedimento é necessariamente vinculado, e nele não cabe qualquer 
medida de discricionariedade.  

Não pode o órgão público competente dar patentes onde – em sede 
constitucional – se veda tal concessão, como, por exemplo, no caso 
de criações abstratas, inclusive a de programas de computador em si 
mesmos, nem pode aplicar critérios de conveniência e oportunidade.  

Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público: 

- Examinar a existência dos pressupostos; 

- Declarar-lhes a existência; 

- Constituir o direito de exclusiva. 

Reversamente, na inexistência dos pressupostos de concessão, 
especialmente a falta de novidade e atividade inventiva, cabe 
inexoravelmente ao INPI recusar o pedido.  

Em um sem número de aspectos, o procedimento de exame de 
patentes se acha jungido às regras do procedural due process of law 
inserido no art. 5º LIV da Carta de 1988, que impõe pleno direito de 
defesa. Pertinente, assim, o dispositivo da Lei do Processo 
Administrativo Federal (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999): 

Art. 2º A Administração Pública obedecerá dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de: (...)  

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos 
dos administrados; (...)  

Portanto, sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a 
restrição de liberdade de iniciativa de terceiros, o procedimento 
administrativo deverá obedecer aos princípios de publicidade dos 
atos administrativos, de ampla defesa e do contraditório, todos 
contidos no princípio maior do devido processo legal. 

Ele se materializa, por exemplo, na medida em que o depósito do 
pedido de privilégio é publicado em revista oficial, a fim de que 
terceiros interessados possam a ele se opor ou apresentar subsídios 
ao exame do invento. Afinal, nos termos do art. 5º, LV, da 



Constituição Federal, “a tutela jurídica do direito à defesa é dever do 
Estado, qualquer que seja a função que esteja desempenhando”25. 

Aliás, não se pode olvidar que o princípio da publicidade tem 
guarida constitucional, tanto em matéria processual, quanto 
administrativa, haja vista o teor dos artigos 93, IX e art. 137 caput da 
Constituição Federal. 

E, mais adiante: 

Por tais características, se assegura sempre que as exclusivas 
tecnológicas sejam deferidas apenas após procedimento 
administrativo de caráter especial 26. Assim relatamos em nosso 
Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed. 2003, Lumen 
Juris: 

O exame técnico do pedido, realizado pelo INPI, procurará avaliar a 
satisfação dos requisitos legais para a concessão da patente. O 

procedimento é multilateral e dialogal, importando em 
participação de todos interessados, e cooperação recíproca entre 
o órgão público e o depositante. Findo o exame, após os eventuais 
manifestações e recursos, a patente é enfim deferida ou recusada.  

A regra procedimental da congruência  

É exatamente pela natureza do procedimento (sendo um monopólio, ou seja, um novo 
objeto de direito, com oponibilidade egra omnes) que se precisam garantir os interesses 
juridicamente protegidos de terceiros. Com muito mais razão – em se tratando de um 
procedimento estatal no qual se tutelam interesses não só do requerente, mas de todos 
terceiros pertinentes – acorre aqui a norma da congruência dos pedidos.  

No âmbito processual (judicial e administrativo) vige o princípio da correlação ou 
congruência, consagrado no CPC (arts. 128 e 460), que estipula a estrita observância 
pelo julgador do pedido efetuado pelas partes, sob pena de julgamento extra petita ou 
ultra petita conforme o caso27. 

Ainda que se alegue a inexistência de caráter litigioso no procedimento inicialmente 
instaurado perante o INPI (se é que já não existe em face da autarquia), é inegável que o 
mesmo pode vir a ter tal natureza em face de terceiros, na medida em que estes podem 
se opor ao pedido inicialmente efetuado. 

                                           
25  Jessé Torres Pereira Jr., in O Direito de Defesa na Constituição de 1988, apud José dos Santos Carvalho 
Filho, Manual de Direito Administrativo, Ed. Lumen Júris, 4ª ed., p. 630 

26  NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, 2002, p. 454-455, 
pareceria ter uma perspectiva mais restritiva do alcance do direito administrativo em face da propriedade industrial: 
“Em sede de Direito Administrativo, interessa o exame das relações do titular da propriedade intelectual com o 
Estado, em caráter de subordinação, relativamente ao sistema administrativo de garantias, e, eventualmente, à 
intervenção econômica a que estão sujeitas”. No entanto, logo em seguida, falando do sistema de licenças 
compulsórias, o autor revela sua convicção quanto ao potencial interesse público envolvido no instituto: “Em ambos 
os casos, como se observa, é manifesta a prevalência do interesse público específico sobre o privado, o que justifica a 
imposição do regime especial sobre a riqueza econômica representada pela invenção patenteada. Todavia, se o 
interesse público a tanto o exigir, o ordenamento poderá assumir a forma radical de intervenção dominial, 
procedendo-se à desapropriação do privilégio pela União (art. 39)”. 

27 “I - É o autor que fixa, na petição inicial, os limites da lide, sendo que o julgador fica adstrito ao pedido, 
juntamente com a causa de pedir, sendo-lhe vedado decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além 
(ultra petita) do que foi pedido, nos termos do artigo 460 do CPC.” (STJ, REsp 658715, Rel. Min. Francisco Falcão, 
DJ 06/12/04). 



A consagração da regra de congruência no direito da Propriedade Intelectual 

A regra é assente e incontroversa.  

No magistério do clássico par excellence, Eugene Pouillet,  o pedido fixa a extensão do 
direito; e o fixa de tal forma que não possa ser reivindicado além dos mesmos termos  
que se fez o depósito. Para o autor francês,  o depósito do pedido constituiria a 
manifestação de vontade do depositante que, encontrando a declaração receptícia da lei 
que prevê a proteção das marcas, fixa a extensão da exclusividade nos limites que ele 
mesmo – o depositante -  pediu 28.  

Quase um século depois, Paul Roubier aponta não ter mudado a regra:  

3º Le dépôt donne à la marque un caractère de fixité ou de certitude, 
qui élimine toutes les difficultés sur l’étendue du droit à la marque : 
en effet, le dépôt détermine l’étendue du droit de proprieté. Cette 
conséquence du dépôt empêche, il est vrai, le déposant, comme on le 
verra, de rien revendiquer au-delà de ce qui a été déposé, c’est donc 
à lui à préciser exactement ce qu’il entend protéger par le dépôt de sa 
marque ; mais dans ces limites la protection légale lui sera accordée 
pour toute l’étendue précisée par le dépôt 29.   

 

Diz Pontes de Miranda, sobre o nosso direito: 

4. EXTENSÃO DO DIREITO REAL DE PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL. 

- O depósito protege tudo que nêle se compreende enquanto não se 
decide desfavoràvelmente o pedido; se, afinal, se denega o registo a 
eficácia declaratória negativa da decisão administrativa afasta 
qualquer efeito que se atribuiu, no pretérito, ao depósito. O depósito 
só protege o que nêle se compreende. Qualquer indagação sobre 
extensão do direito real do requerente há de ser feita no depósito, e 
não" alhures, inclusive no que se discutir antes ou depois. 

O depósito é que diz o que se considera a marca, quais os elementos 
característicos, quais os produtos ou artigos, á que a marca se 

                                           
28  Pouillet, Eugène.Traité des Marques de  Fabrique et de la Concurrence Déloyale En Tous Genres. Paris : 
Imprimeurs-Éditeurs, 1892, p. 147-149 : « 112. Le dépôt fixe l’étendue du droit. – Le dépôt détermine le droit du 
propriétaire de la marque ; il en fixe l’étendue, de telle sorte que rien ne peut être revendiqué au delà des termes 
mêmes dans lesquels a été fait le dépôt. La marque déposée constitue le contrat qui se forme entre le déposant et la 
société, entre le déposant qui fixe lui-même l’étendue de son domaine et la societé qui lui en assure la jouissance dans 
les limites qu’il a luimême fixées. Lors donc qu’une action en contrefaçon est engagée, il est très important de 
consulter le dépot et d’examiner non le procès-verbal de dépôt, ceuvre du greffier essentiellement sujette à 
contestation , mais la marque déposée elle-même, laquelle, on le verra (1), est à la disposition de tous, soit au greffe 
du Tribunal de Commerce, soit au Conservatoire des Arts et Métiers, où chacun peut s’en faire délivrer copie. Du 
dépôt, en effet, il peut résulter que le déposant  a fait consister sa marque non dans tel élément pris isolément, par 
exemple dans une dénomination particulère, mais dans un ensemble de caractères divers, dont la réunion seule forme 
sa proprieté. II s’ensuivra que le juge correctionnel pourra, devra même parfois, au regard de la marque déposée, 
renvoyer le prévenu de contrefaçon, encore que l’imitation qu’il aura faite de certains éléments puisse, devant une 
autre juridiction, constituer une véritable concurrence déloyale . Autre chose est la contrefaçon d’une marque, autre 
chose la concurrence déloyale , et la répression, dans les deux cas, est fort différente.  

(1) V. Paris, 26 mars 1873, Peter Lawson, Pataille.73.83 ; Amiens, 21 juin 1873, Peter Lawson, Pataille.73.378 ;Rej. 
21 mai 1874, même affaire, Pataille.74.153. 

29  ROUBIER, Paul. LE DROIT DE LA PROPRIÈTÈ INDUSTRIELLE. 22, Rue |Soufflot, PARIS(5º) : Éditions Du 
Recueil Sirey, 1954, p.597-598 



destina, qual o gênero do negócio. A marca destinada a rádios não é 
protegida se aplicada a aparelhos de televisão, nem a vitrolas 30. 

E não menos a jurisprudência :  

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Tutela antecipada deferida - 
Proibição de uso de marca figurativa no formato boca/beijo - 
Liberação para reprodução da mesma figura sem, porém, repetição 
do mesmo desenho tridimensional, que não caracteriza revisão da 
ordem judicial anterior - Proteção restrita ao formato objeto de 
registro no INPI - Recolhimento dos produtos já distribuídos 
contendo a figura reconhecida como contrafeita - Necessidade - 
Providência que facilita a verificação do cumprimento da 
determinação judicial e impede sua eventual burla - Concessão, 
todavia, de prazo superior para a execução da medida ante a 
exigüidade daquele inicialmente deferido pelo juízo a quo - Agravo 
parcialmente provido. (grifos nossos) (TJ/SP, Relator: Galdino 
Toledo Júnior, Registrado em 12/09/2007) 

As mutações entre o reivindicado e o concedido 

Nos sistemas de Propriedade Intelectual cuja proteção depende de procedimento 
administrativo de concessão (patentes, marcas, variedades de plantas, desenho 
industrial, topografias de computador)  ou regime ancilar de concessão (dados 
confidenciais, nome de empresa), desta feita, não se pode conceder mais do que foi 
originalmente postulado. 

No entanto, uma das conseqüências inevitáveis do procedimento administrativo de 
concessão é que ele possa  não acolher a totalidade do pretendido. Para adequar o 
pedido aos limites do que a lei autoriza conceder, a autoridade pode restringir, adequar, 
limitar, apostilar, enfim, introduzir tais restrições ao objeto do pedido quanto imponha o 
Direito, num rito plenamente vinculado.  

Assim, muito já se escreveu sobre o poder da administração de restringir o inicialmente 
reivindicado pelo titular do pedido de patente 31,  e o pelo titular do pedido de marcas 32.  

Assim, não se terá a todo tempo aquilo que foi reivindicado, pois só será concedido 
aquilo a  que o reivindicante tenha direito; mas – mesmo que houvesse pretensões do 
requerente além do pedido – só se defere o direito até o limite do pedido, e nunca além.  

Os limites da concessão e o escopo do direito 

A exclusiva concedida, por todas as razões já indicadas, deve ser interpretada 
estritamente; mas não literalmente: 

Mas, enquanto se recompensa a invenção útil, os "direitos e o bem-
estar da comunidade devem razoavelmente ser considerados e 
eficazmente guardados”. Para esses fins, os pré-requisitos de 
obtenção da patente tem de ser observados estritamente, e quando a 

                                           
30 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1983, p 77-78 

31 Vide, em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed., Lúmen Júris, 2003, o extenso texto sobre a 
modificação de reividinações, e os  limites impostos pelo devido processo legal. Neste caso, o limite legal da mutação 
é o anteriormente descrito, mas as mutações quanto ao inicialmente reivindicado seguem necessariamente os 
requisitos do devido processo legal quanto ao interesse de terceiros.  

32 Vide Apostilmento em Direito de Marcas em nosso BARBOSA, Denis Borges, A Propriedade Intelectual no 
Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 199 e seg. . 



patente é concedida, as limitações ao seu exercício devem ser 
aplicadas também estritamente. (...) Uma vez a patente seja 
concedida:  

deve-se interpretá-la estritamente  […]” 33(tradução livre; grifos 
nossos) 

Estrito, não literal 

Ocorre, no entanto, que em cada direito de exclusiva, a proteção se dá ao bem imaterial 
circunstrito pelo ato concessivo,  mas não exatamente à literalidade do instrumento da 
concessão. 

O caso dos direitos autorais 

A proteção dos direitos autorais se dá sem qualquer intervenção da autoridade 
administrativa: a exclusiva eclode do simples ato de criação, sem pedido, exame ou 
concessão. Não obstante, o exemplo da proteção autoral é a mais fácil de se entender. 

Protege-se a forma, não as idéias e conceitos ínsitos na obra, nem, de outro lado, as 
aplicações utilitárias da criação autoral 34. Mas a proteção da forma não se resume à 
literalidade superficial do texto: uma tradução não usará talvez nenhuma palavra ou 
construção gramatical do original, mas nem por isso deixará de ser colhida pela 
exclusividade. 

Pois o elemento protegido é o bem imaterial, que transcende mesmo à forma protegida, 
sem dela exceder.  

O caso das patentes  

 No caso das patentes de invenção e modelo de utilidade, essa aplicação estrita mas não 
literal se dá através da chamada Doutrina da Equivalência  35:  

Mas o alcance da reivindicação, necessariamente, não é formal e 
literal 36. Como em quase todos os campos do Direito de Patentes, é 
obrigatório iniciar com o magistério de Gama Cerqueira:  

                                           
33 Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 1964, tendo o Sr. Ministro Black como relator. Texto original: “The 
grant of a patent is the grant of a statutory monopoly; indeed, the grant of patents in England was an explicit 
exception to the statute of James I prohibiting monopolies. Patents are not given as favors, as was the case of 
monopolies given by the Tudor monarchs, but are meant to encourage invention by rewarding the inventor with the 
right, limited to a term of years fixed by the patent, to exclude others from the use of his invention. During that period 
of time no one may make, use, or sell the patented product without the patentee's authority. But in rewarding useful 
invention, the rights and welfare of the community must be fairly dealt with and effectually guarded. To that end the 
prerequisites to obtaining a patent are strictly observed, and when the patent has issued the limitations on its exercise 
are equally strictly enforced. To begin with, a genuine "invention" [...] must be demonstrated "lest in the constant 
demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an art." Once the 
patent issues: […] it is strictly construed […].”  

34 Lei 9.610/98, art. 8º. 

35 BARBOSA, Denis Borges . Doutrina dos Equivalentes. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). 
Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, 

36 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 607 (1950). Vide Festo (2002): “It recognizes 
that words may not always be able to aptly convey the basis of an invention. It also recognizes that ‘to permit 
imitation of a patented invention which does not copy every literal detail would be to convert the protection of the 
patent grant into a hollow and useless thing’." Note-se, porém, do que lembram Romuald Singer e Margarete Singer, , 
(1995, 69.02???): “In Germany, certain circumstances can arise in which a court, dealing with the issue of 
infringement, may nonetheless interpret claims exactly in accordance with their wording, rather than permitting any 
extension to cover equivalents. This can occur if, in the course of an infringement action, the patent is wholly, or in a 



Os elementos característicos da invenção, porém, devem ser 
examinados e apreciados de acôrdo com a função que desempenham 
e não sob o seu aspecto material. Do contrário, ilusória seria a 
proteção legal, pois bastaria a simples modificação de um ou outro 
elemento, sem alteração substancial de sua função, ou a sua 
substituição por elemento equivalente, para isentar o infrator da 
responsabilidade pela infração. Este princípio aplica se a tôdas as 
espécies de invenção e é particularmente importante quando se trata 
de invenções de processos. (CERQUEIRA, 1952, p.320) 

Como o quer o autor, o fim precípuo do instituto é evitar que a 
literalidade de uma reivindicação impeça que a patente seja utilizada 
adequadamente, promovendo o inventimento em criação 
tecnológica. A introdução de variações irrelevantes ou cosméticas 
poderiam tornar a exclusividade inoperante, se não houvesse 
aplicação substantiva – não formal – do privilégio 37.  

E mais adiante, apontando como se apura o que é equivalente, mas não literal: 

Teste tripartite de equivalência:  
- o elemento acusado realiza substancialmente a mesma função que o elemento da 
reivindicação? (S) (+/-) (N) 
-realiza a função substancialmente do mesmo modo que o elemento da reivindicação? (S) 
(+/-) (N) 
- produz substancialmente o mesmo resultado que o elemento da reivindicação? (S) (+/-) 
(N)  

O caso das marcas 

O elemento figurativo, nominativo ou tridimensional protegido no certificado do 
registro, configura o núcleo da proteção da marca no seu segmento de mercado 
pertinente.  

 No entanto,  sendo a função da marca a de distinção e assinalamento, também aqui se 
protege não a literalidade, mas essa função, nos limites da exclusiva como concedida 38: 

Assim, iniciemos a análise pela afirmação de que a extensão da 
proteção de um signo em face de outras marcas decorre: 

Em primeiro lugar, da distintividade absoluta da marca-paradigma. 
Quanto mais distintiva em si mesma, mais amplo o espectro de 
proteção em face de terceiros. Esta distintividade resulta de dois 
fatores: 

1) O efeito da criação originária da marca 

2) O efeito do investimento publicitário 

                                                                                                                            
divisible area, identical with the prior art, but the defendant has not brought any action for nullity before the German 
patents court.”  

37 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 607 (1950).: “One who seeks to pirate an 
invention, like one who seeks to pirate a copyrighted book or play, may be expected to introduce minor variations to 
conceal and shelter the piracy. Outright and forthright duplication is a dull and very rare type of infringement. To 
prohibit no other would place the inventor at the mercy of verbalism and would be subordinating substance to form. It 
would deprive him of the benefit of his invention and would foster concealment rather than disclosure of inventions, 
which is one of the primary purposes of the patent system.” 

38 Da nossa Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, em BARBOSA, Denis Borges, A Propriedade 
Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 



Em segundo lugar¸ da distância das marcas em comparação no 
tocante: 

1) Às atividade econômicas em relação às quais a marca é utilizada 
(proximidade de mercados) 

2) Às relações simbólicas existentes entre as marcas em comparação 

Em todos os casos: proteção estrita ao reivindicado  

No entanto, o efeito da exclusiva não excederá jamais o bem imaterial protegido; nas 
hipóteses, como a de marca tridimensional, em que a constituição da exclusiva depende 
de atuação da autoridade estatal, o pedido fixa a extensão máxima possível que o direito 
eventual possa vir a ter..  

Tomemos o exemplo de Pouillet 39: depositou-se o pedido de uma marca constando de 
um pássaro aquático, combinado com uma coroa mural, letras iniciais entrelaçadas e 
uma denominação... “phospho-guano”. Mas o depósito reivindicava os elementos 
figurativos, não enunciando a denominação. Julgada posteriormente  a infração da 
marca por concorrente que indicava seu produto como sendo phospho-guano, não se 
apurou qualquer violação 40.  

 

                                           
39 Op. Cit., loc. Cit.: “Un exemple  mettra cette marque en évidence et la fera bien comprendre : Un fabricant 
d’engrais avait déposé une marque composée d’un oiseau aquatique , combinée avec une couronne murale, des lettres 
initiales entrelacées, et une dénomination, celle de phospho-guano. Le dépôt revendiquait expressément l’ensemble 
de ces caractères, sans attacher la moindre importance à la dénomination, qui , d’après les termes du dépôt, semblait 
même être reconnue pour ne pas appartenir privativement au déposant . D’autres fabricants de produits similaires 
prirent à leur tour cette dénomination, mais en l’associant, à des éléments absolument différents, en remplaçant, par 
exemple, l’oiseau par des lions, et en supprimant d’ailleurs la couronne murale. Iis se virent néanmoins  pourssuivis 
devant la juridiction correctionnelle à raison de l’emploi des mots phospho-guano ; mais ils opposérent avec raison 
les termes du dépôt , et, s’appuyant d’une part sur ce que ce dépôt ne revendiquait pas la dénomination  prise 
isolément, d’autre part, sur ce que l’ensemble des marques ne permettait aucune confusion, ils triomphèrent de la 
prévention. C’était justice (1). 112 bis. Jurisprudence. – II a été jugé en ce sens : 1º que l’emploi, par un fabricant 
rival, d’un embléme analogue à celui appliqué précédemment par un autre fabricant constitue, en pareille 
circonstance, une usurpation de marque, encore bien qu’il ne soit pas la reproduction exacte de l’autre ; mais, pour 
que cette usurpation puisse donner lieu à une action en justice, il faut que le plaignant ait préalablement effectué le 
dépôt de sa marque au siége du tribunal de commerce de son domicile (Trib. Corr.du Havre, 30 mars 1857, Rec. Du 
Havre. 57.1.59) ; 2º que la propriété d’une marque doit être restreint au type déposé (Bordeaux, 9 aount 1865, Deniset 
Monnier, Pataille.66.430) ; 3º que la  formule , adoptée par le greffier dans le procès-verbal de dépôt qu’il a rédigé, ne 
peut prévaloir contre les termes de la légende joint au dépôt (Trib. Corr. Seine, 27 fév. 1873, Laterrière, 
Pataille.73.294) ; 4º que, lorsqu’il résulte d’un acte de dépôt de marque que le déposant a entendu faire porter son 
droit privatif, non sur la dénomination  (dans l’espèce, phospho-guano) qui fait partie de la marque , mais sur 
l’ensemble seulement des signes qui la composent, c’est avec raison que les juges du fait refusent de condammer 
comme contrefacteur un commerçant qui, tout en employant la même dénomination, la fait entrer dans l’ensemble 
d’une marque absolument différente (Rej. 30 déc. 1874, Goubeau et Goudenove, Pataille. 75.314). V. Infrà, nº 121 

40 O Phospho-guano era um tipo de adubo, fabricado com guano do Peru e aditivos fosfatados. Não se encontram 
mais exemplos da marca de 1854 descrita por Pouillet, mas a usina em Poitou-Charentes, ostentando a denominação 
não protegida, é tombada pelo Patrimônio Cultural Francês. Vide 
http://www.flickr.com/search/?q=phospho&w=37902992@N06 



Da análise de colidências em abstrato e em concreto 
 

 

Denos Borges Barbosa (2009) 

O pleito de nulidade se faz em abstrato, o de violação de direitos se faz em concreto – 
nas condições reais da concorrência. Assim notei em obra anterior 41: 

Análise em abstrato 

Tanto no exame prévio ao registro quanto, pelas mesmas razões, na 
revisão dos atos da administração e juízo de argüição de nulidade, a 
análise é do potencial de confusão ou associação. Com efeito, não se 
tem aí juízo de concorrência desleal, que sempre exige análise ad 
hoc e fática, nem mesmo juízo de contrafação. 

Neste contexto de exame ou de nulidade – e só neste – aplica-se com 
precisão o que diz Maurício Lopes Oliveira42: 

Não é necessário que a confusão efetivamente se dê, basta a 
possibilidade, a qual entende-se existir sempre que as 
diferenças não se percebam sem minucioso exame e 
confrontação da marca legítima com a semelhante, conforme 
destacou Affonso Celso, in Marcas industriaes e nome 
commercial, Imprensa Nacional, 1888, pp. 55-56. Idêntico é 
o entendimento de Clóvis Costa Rodrigues: “Bastará, tão-só, 
existir possibilidade de confusão, caracterizada pela dúvida, 
pela incerteza, pela iminência de fraude.” v. Concorrência 
Desleal, Editorial Peixoto, 1945, pp. 135-136. Também Paul 
Mathély: « II n’est pas nécessaire que la confusion soit 
réalisée; il suffit qu’elle soit possible. C’est en effet le danger 
même de confusion qu’il faut prévenir. » v. Le nouveau droit 
français des marques, Éditions J.N.A., 1994, p. 301. 

Da possibilidade de uma análise objetiva 

Clóvis Costa Rodrigues, um dos autores do Código de 1945, 
demonstrava pessimismo quanto à possibilidade de uma análise 
abstrata de confusão: 

“Apesar de a experiência demonstrar que, no tocante ao exame 
comparativo de marcas, isto é, na verificação da possibilidade de 
risco de confusão, tudo resulta de meras impressões pessoais, reflexo 
de nosso estado de alma, da nossa condição auditiva e da nossa 
percepção visual, que é um depoimento instável, subordinado à 
flutuação de múltiplos fatores psíquicos e imponderáveis …”43 

A possibilidade de análise científica da confusão, e, mais 
propriamente, do potencial de confusão, é, provavelmente, a mais 
relevante aquisição do direito marcário desde aos anos 40.  

                                           
41 BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, in A Propriedade 
Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

42 [Nota do Oroginal]OLIVEIRA. Maurício Lopes. Direito de marcas. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2004, p.30-35. 

43 [Nota do Original] RODRIGUES. op. cit., p. 136. 



Quando a análise não é de potencial de concorrência ou confusão em abstrato, mas na 
absoluta concretude do momento, não é pertinente para uma pretensão de nulidade, que 
remonta necessariamento ao momento em que se exercita o pedido de registro, ou por 
efeito da eventual prioridade na data do primeiro depósito em país da CUP.  

Efeitos de uma análise em concreto 

A violação de direitos de propriedade intelecual importa em ação em concreto. A 
operação é simples: se uma patente tem sua exclusiva circunscrita pelas reivindicações, 
como notam os autores, se procuram no fato infrator os elementos da hipótese de 
incidência da exclusiva.  

Como diz Ana Müller, em sua importante tese de doutoramento 44:  

“…como princípio geral, uma reivindicação é considerada como 
infringida apenas quando para todos os elementos da reivindicação 
são encontrados elementos correspondentes no produto ou processo 
infrator, seja de forma direta, seja por equivalência”. 

No caso dos signos distintivos (mas não só neles) a análise de contrafação perfaz a 
mesma operação, buscando a hipótese de incidência no elemento reivindicado, vale 
dizer, na forma exata em que o certificado de registro configurou a marca, com 
quaisquer limitações e apostilamentos. Tal hipótese será confrontada com o fato 
alegadamente infrator em sua concretude.  

A comparação se fará com os seguintes critérios 45: 

A análise binária convencional da confusão entre signos 

O inciso XIX do art. 124 do Código preceitua que (uma vez se 
determine a similitude de mercado ou afinidade) deve-se proceder à 
comparação entre as marcas, para se verificar se a reprodução (no 
todo ou em parte, ainda que com acréscimo) ou imitação (nas 
mesmas condições), é efetivamente suscetível de causar confusão ou 
associação com a marca alheia.  

Esse procedimento é, assim, um segundo estágio da análise, após se 
determinar que há competição real ou simbólica, efetiva ou 
potencial, entre os produtos e serviços assinalados46.  

Haverá confusão “quando não podemos reconhecer as 
distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam umas 
pelas outras; quando se misturam umas com as outras” 47. 

Haverá associação nas hipóteses em que, mesmo não 
cabendo confusão – o consumidor não toma um signo por 
outro – há intensa relação simbólica entre uma marca e outra, 

                                           
44 MÜLLER, Ana Cristina Almeida, Patenteamento em Biotecnologia: Abrangência e Interpretação de 
Reivindicações, Tese submetida ao corpo docente do curso de tecnologia em processos químicos e 
bioquímicos da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos 
necessários para a obtenção do grau em doutor em ciências em tecnologia de processos químicos e 
bioquímicos, abril de 2003 

45 BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, op. cit.  

46 [Nota do Original]  Como apontam os procedimentos americanos do caso Polaroid, as fases de análise não são 
estanques, mas dialéticas: a proximidade dos símbolos pode induzir à afinidade.  

47 [Nota do Original]  RODRIGUES, Clóvis Costa. Concorrencial desleal, Rio de Janeiro: Editoria Peixoto, 1945, p. 
136. 



ou assimilação entre a marca e a linguagem comum de um 
segmento de mercado, com risco de que o público possa 
entender que o signo tem como referência um produto ou 
serviço distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira.  

Quando se alega concorrência desleal, de outro lado, a comparação não toma como 
hipótese de incidência o conteúdo da exclusiva, mas a materialidade do signo daquele 
que alega a infração, em face da materialidade do uso do alegado infrator.  

Conclusões  

Uma vez que se inclua na lógica da decisão judicial em questão a concretude das 
relações concorrenciais, sem dúvida é pertinente a forma material que as empresas se 
utilizam de seus signos distintivos. 

Se a maneira em que tais signos são usados na materialidade da concorrência, inclusive 
sua forma mista, não implicam em confusão ou associação com os de qualquer marca 
registrada, na forma em que o foi, certamente não haverá infração.  

Em outras palavras, se o concorrente tem registro ou pedido que – em abstrato – 
potencialmente  colide com as pretensões de outro concorrente, mas na concretude da 
concorrência, não se utiliza desses elementos potencialmente colidentes, contrafação 
não haverá e, a fortiori, pretensão de abstenção.  

 



  



A prévia aquisição de função marcária como requisito para as 
marcas tridimensionais no Direito brasileiro 
 

 

Denis Borges Barbosa e Elaine Ribeiro do Prado  (julho de 2009)  

 

 

 

Questionam-nos sobre os requisitos para validade jurídica de marcas tridimensionais. 

O que é marca? 

O Art. 122 da Lei 9.279/96 define o que é a marca registrável pela lei brasileira: 

é o signo suscetível de representação visual; vale dizer, não serão 
dignos da proteção os signos olfativos e outros “não suscetíveis de 
representação gráfica”48; 

destinado a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa. 

Assim, na lei interna,  marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para 
o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços49.  

Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença destes requisitos: 
capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir 
o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua 
proteção jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a 
possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do 
objeto simbolizado. 

No entanto, há outras exigências para ser permitida a concessão e validade de uma 
marca. 

Requisitos Subjetivos 

Subjetivamente, pelo art. 128 do CPI/96, “podem requerer registro de marca as pessoas 
físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. As pessoas de direito 

                                           
48 O direito brasileiro não exemplifica quais signos podem ser registráveis. Todos os signos visuais podem ser 
marcas, desde que atendam as noções de distintividade, veracidade e de novidade relativa. Tais requisitos são, 
simultaneamente, de ordem jurídica e prática: “Contudo, no caso das marcas, nem tudo que não é expressamente 
proibido pode ser registrado como marca. Esta particularidade decorre das funções que a marca deve exercer no 
mercado. Já nos diz o artigo 122 da nova lei que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos. 
Portanto, os sinais que, de fato, não forem capazes de distinguir, tais como aqueles excessivamente complexos ou 
longos, ou por presunção legal, tais como os sinais sonoros, não são registráveis.” Gustavo S. Leonardos, A 
Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da 
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade 
Intelectual, 1997. 

49 Como antes dissemos sobre o fim desta: “A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em 
princípio para identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, 
deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular”. E, ainda, sobre 
distintividade: “É distintivo, objetivamente considerado, o que não tem características próprias, o que não significa, 
de forma a desempenhar a função marcária que lhe é própria”. Em http://denisbarbosa.addr.com/104.doc. 



privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e 
licitamente de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou 
indiretamente”. 

Requisitos Objetivos 

Novidade 

É condição da proteção através do registro que a marca seja nova, ou seja, não tenha 
sido apropriada por terceiros ou esteja em domínio comum. 

Ou seja, trata-se de novidade relativa - apenas o requisito de que a marca tem de se 
distinguir dos outros signos já apropriados por terceiros; ou mais precisamente, é a 
exigência de que o símbolo possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de 
terceiros.  

A noção de novidade neste contexto, aliás, que resulta de uma contiguidade com o 
conceito análogo do sistema de patentes, seria mais bem designado como 
apropriabilidade. Ora, um complexo significativo é inapropriável por duas razões: ou já 
se encontra no domínio comum da língua (res communis omnium) ou já foi apropriado 
por terceiros (res allii). É quanto a esses últimos que se fala, mas propriamente, de 
novidade.  

 

Tais requisitos se refletem naturalmente na noção de irregistrabilidade. A novidade se 
apura não só em face de reprodução literal, mas também de qualquer alternativa com 
que a marca, trazida a confronto, possa confundir-se: 

“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” 50 

Distinguibilidade das marcas e domínio comum 

A questão aqui é um dos principais elementos essenciais das marcas: o requisito da 
distintividade ou distinguibilidade. Tal se exprime, no campo jurídico, pela exigência de 
que a marca, destacando-se suficientemente do domínio comum, possa ser apropriada 
singularmente 51.  

Como já dissemos anteriormente52: 

“Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre 
alguma coisa - inclusive sobre expressões verbais - quando sobre tal 
coisa já existe direito idêntico e alheio. Quando, por exemplo, outra 
pessoa já tenha exclusividade igual (res aliena). Ou então quando 
todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, 
como ocorre com as ruas e as praças (res communis omnium). 
Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em 

                                           
50 Waldemar Ferreira, Direito Comercial, 1962, v. VI, p. 599. 

51 A questão é tratada particularmente bem por Burst e Chavanne, 4. Ed., p. 511 a 530. Vide José Antonio B.L.Faria 
Correa, Eficácia dos Registros de Marca, Revista da ABPI 23 (1996).  

52 Em http://denisbarbosa.addr.com/104.doc. 



grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve 
permanecer no domínio comum. 

Pois cercar uma praça e construir nela uma casa para uso privado é 
tão absurdo quanto querer apropriar-se de uma expressão de uso 
comum para proveito de uma pessoa só. É claro que o Direito - seja 
o brasileiro, seja o de qualquer país - não vai dar a alguém o uso 
exclusivo de uma expressão que era antes de uso comum, necessário, 
uma expressão que o povo precisa para se comunicar. 

‘A questão se resume, pois, em demonstrar que, ao dar o registro, o 
INPI invadiu propriedade pública, violou a res communis omnium 
(ou, no caso, o sermus communis, que é o mesmo no campo das 
palavras). A distinguibilidade é uma questão de grau, não de 
substância – há um ponto em que uma marca pode surgir na 
sensibilidade do público como distinta, separada, característica do 
que todo mundo já usa e pode usar em face do objeto simbolizado.’” 

Veracidade 

A veracidade, como requisito da marca, é a exigência de que o signo não seja 
intrínsicamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor, seja o competidor.  

Marcas Tridimensionais 

Uma das inovações da Lei 9.279/96 foi admitir a marca tridimensional. A propósito da 
matéria, no direito anterior - Lei 5.772/71 -, tive ocasião de escrever: 

“Não prevê a lei, mas é compatível com seu espírito a 
tridimensionalidade, por exemplo, a resultante de hologramas, 
embora não sejam registráveis objetos dotados de qualquer função 
diversa da simples propaganda” 53 

Tal comentário, restrito à figura do registro de propaganda, merece atenção pelo que é 
pertinente à nova marca tridimensional.  

O que é marca tridimensional 

A lei não define diretamente o que seja marca tridimensional. Apenas dispõe, entre as 
marcas que não podem ser registradas 54: 

(Art. 124) XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto 
ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser 
dissociada de efeito técnico; 

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho 
industrial de terceiro 

Assim, o art. 124, XXI da Lei 9.279/96 declara que não é registrável como marca 
tridimensional a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de 
acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico:  

                                           
53 Vide o nosso Notas sobre os Sinais e expressões de Propaganda. Revista Forense no. 270. 

54 A complementariedade necessária dos dois dispositivos é enfatzada por IDS, Dannemann, Comentários: 
“merecem comentário conjunto, na medida em que cuidam da espinhosa questão do registro de marca consistente na 
forma do produto.” 



Distintividade…”forma necessária, comum ou vulgar do produto ou 
de acondicionamento” 

Não-funcionalidade…” não possa ser dissociada de efeito técnico” 

Ou seja, a lei proíbe registro de marca em três dimensões, cuja forma plástica não tenha 
capacidade distintiva em si mesma. Para merecer proteção a forma não pode ser 
comum, nem imposta pela natureza do produto. Também a embalagem não pode ser a 
única forma de produzir determinado efeito técnico. 

Douglas Gabriel Domingues55 define a marca tridimensional como sendo a forma 
particular, não funcional e não habitual, dada diretamente ao produto ou seu recipiente 
no caso dos líquidos ou aeriformes. Para o autor os mais frequentes exemplos desse tipo 
de marca são os chocolates, sabonetes, frascos de bebidas e perfumes.56  

As diretrizes de marcas do INPI (Resolução 051/97 3.3.1) definem a marca 
tridimensional como sendo aquela constituída pela forma não funcional e não habitual 
dada diretamente ao produto ou ao recipiente. As diretrizes trazem também que a lei 
proíbe apenas o registro de marca em três dimensões cuja forma plástica não tenha 
capacidade distintiva em si mesma. Para merecer a proteção conferida pelo registro essa 
forma plástica não pode ser usual, ou comum, nem tão pouco pode ser imposta pela 
natureza do produto.  

Assim, com os cuidados abaixo indicados quanto à irregistrabilidade concernente à 
forma e envoltório dos produtos, cabível no Direito Brasileiro vigente a marca 
tridimensional 57. 

Marca tridimensional e trade dress 

Em muito se aproxima a marca tridimensional do chamado trade dress. No nosso 
sistema jurídico, porém, a marca tridimensional se caracteriza como objeto possível de 
um direito exclusivo, que recorta no todo de um objeto tridimensional aquilo que, nele, 
constitui o segmento significativo de natureza tridimensional.  

O trade dress – que no nosso sistema não tem proteção por exclusiva, mas apenas pelos 
mecanismos da concorrência desleal – não se contém no recorte indicado. Constitui-se, 
pelo contrário, no elemento significativo constituído pela totalidade significativa do 
objeto – e não só do segmento tridimensional 58.  

                                           
55   DOMINGUES. Douglas Gabriel. Marcas e Expressões de Propaganda. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 202. A 
mesma definição consta de seu recente Comentários, de 2009.  

56 Esse autor explica que parte da doutrina é contra esse tipo de marca que, vez que ante a possibilidade de 
renovação contínua do registro, na verdade acabar-se-ia se instituindo um privilégio ad eternum. (Op.Cit. p. 203) 
Outro defensor de tal tese é ROTONDI. Studi riuniti, p. 481 apud DOMINGUES. Douglas Gabriel. Marcas e 
Expressões de Propaganda. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 205. 

57 José Roberto D’Affonseca Gusmão, Revista da ABPI, XIV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, Anais 
de 1994. Lucas Rocha Furtado, Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, Brasília, 1996, p. 108. Vide, 
em particular, Marca Tridimensional, Agora uma Realidade, José Carlos Tinoco Soares, Revista da ABPI 22 (1996).  

58 A jurisprudência norte-americana define o trade dress como a imagem total de um produto, incluindo 
características como tamanho, forma,cor ou combinações de cores, textura, formato das letras e inclusive 
características particulares de vendas. Decisão Two Pesos Vs Taco Cabana. MORO, Maitê Cecília Fabri.. A Marca 
tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade 
intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 2005, p. 50. Trade dress pode ser entendido não 
apenas como a “vestimenta” de uma marca, mas como um todo que pode ser entendido pelo trade dress, ou conjunto 
significativo, do produto ou serviço (SOARES, Tinoco. Trade dress e/ou Conjunto imagem. Revista da ABPI, nº 15, 
mar-abr. de 1995, p.22- �23).  É o aspecto geral de como o produto ou serviço é apresentado ao público [2], criando o 
aspecto visual ou sensorial da imagem-de-marca – ou seja, do branding.(OLAVO, Carlos. A Protecção do “Trade 



Requisitos legais para registro de marca tridimensional 

Assim, a aquisição de uma marca pressupõe uma dupla série de requisitos positivos e 
negativos: 

o  objeto tridimensional tem de ser hábil a funcionar como marca 

se estiver habilitado a funcionar como marca, tem de satisfazer os requisitos gerais de 
todas marcas.  

Uso como marca como condição de criação 

 Diz Pontes de Miranda, no vol. XVII de seu Tratado: 

§ 2.011..2 

O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de 
propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela 
usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade 
intelectual sobre a marca, fêz a marca ou achou-a (res nullius, e não 
res communis omnium) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. 
Não se trata, na primeira espécie, de ocupação, mas de 
especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na 
segunda espécie, de ocupação da nova espécie seguida do uso como 
marca.  (Grifamos) 

No mesmo sentido, tivemos ocasião de expressar 59:  

6.2.5.2. Afetação do signo a um fim de mercado 

A propriedade mobiliária comum mantém-se exclusiva quer se 
utilize o bem para fins privados ou públicos, comerciais ou não. 
Como a propriedade da marca é uma exclusividade do uso do signo 
no mercado, e mais, num mercado designado, não existe propriedade 
sobre o signo em si mesmo, e, especialmente, não se veda o uso de 
terceiros do mesmo signo num contexto diverso, desde que tal uso 
não eroda ou elimine o uso regular da propriedade no seu campo 
próprio 60. Tal caracterização se dá, no direito brasileiro em vigor, 
nos termos dos limites ao direito, indicados em essência no art. 132 
do CPI/96. (...) 

Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito 
do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (inventio). 

                                                                                                                            
dress” no Direito Português e no Direito Comunitário. Revista ABPI, nº 82, mai-jun de 2006, p. 3.) Celso Delmanto 
(DELMANTO, Celso, Crimes de Concorrência Desleal”, ed. Bushatsky, 1975, pág. 84[1]) descreve o fenômeno: 
“Muitos artigos têm um aspecto particular (o arrangement francês ou o get up dos americanos),distinto dos demais 
similares, seja pela forma, cor, invólucro, recipiente, etiqueta, nome, sinal, símbolo, figura ou outras características de 
identifica �ção próprias.  Pelo uso reiterado ou pela propaganda, tal aparência individualizante consegue “marcar” 
nos consumidores aquele determinado produto que eles se acostumaram a adquirir.  São tão valiosas ao produtor 
essas apresentações – em face do que representam para o público comprador – que geralmente só são mudadas, e 
após  muitos estudos, quando há decréscimo nas vendas. 

59  Em nosso Proteção de Marcas, Lumen Juris, 2008, p 256.  

60 [Nota do original] Pollaud-Dullian, op.cit, § 1.300. « Les utilisations qui sont réservées au propriétaire de la 
marque sont nécessairement faites à titre commerclal, dans le commerce des produits ou services consideres, dans un 
cadre concurrentiel: marquage des produits, même non suivi de mise en vente, offre en vente ou importation de 
produits marquês illicitement, usage verbal de la marque d'autrui, publicite radiophonique, affichage, pratique des 
marques d'appel ou des tableaux de concordance, etc. Il n'y a pas contrefaçon à reproduire le signe en dehors du cadre 
concurrentiel, par exemple à de simples fins d'information d'actualité ou de façon accidentelle dans la photographie 
d'une manifestation publique, ou apparait accessoirement la marque, ni à utiliser un conditionnement marque à des 
fins purement domestiques et personnelles, par exemple enleremplissant d'un autre produit pour son propre usage. 



Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, 
nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção 
de um produto ou serviço no mercado.  

Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento 
nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como 
marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo - tomar um 
elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim 
determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito 
autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em 
uso real e prático.  

Uso como marca como condição de proteção 

A proteção, quando deferida, se limita ao seu uso como marca 61.  

O que é uso como marca 

Precisou Gusmão, no seu estudo sobre a consideração pelo direito brasileiro quanto ao 
uso de marcas não registradas 62, que o reconhecimento jurídico de tal uso presume: 

a) uso como marca; b) uso efetivo no comércio; c) uso de boa-fé; d) 
uso prolongado; e e) uso que resultou em reunião de clientela em 
torno do sinal.  

Tal consideração requer primeiramente, assim, definir o que é marca. Assim dissemos 
63: 

Os direitos sobre os signos distintivos são direitos de clientela em 
sua forma mais flagrante. A situação conseguida pela empresa 
perante o mercado depende da produção física de coisas e serviços 
capazes de satisfazer necessidades econômicas, mas também 
depende de que o público seja capaz de identificar o empresário, o 
estabelecimento, a coisa ou o serviço. (...) 

As marcas, vale repetir, são sinais distintivos apostos a produtos 
fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, 
para a identificação do objeto a ser lançado no mercado em face a 
seus concorrentes, vinculando-o a uma determinada origem, 
vinculada por operação de Direito a um titular. (...)  

Assim, os signos distintivos como gênero do capítulo da Propriedade Intelectual, ao 
qual pertencem as marcas, têm como função identificar o empresário, o 

                                           
61 Outros usos anteriores de signos podem ser objeção ao registro, como o de nomes de empresa, como consagrado 
por certa jurisprudência; também direitos anteriores de outra natureza, inclusive resultantes de simples uso, podem 
resultar na mesma vedação, como o caso de pseudônimos. Mas tais casos não são tutelados pelas regras da 
precedência. OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. Manual de Direito de Marcas: aquisição da propriedade, posse, 
direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Pillares, 207, p. 181-
198, no entanto, nota: “. Em alguns casos específicos, contudo, o usuário de título de estabelecimento, por efeito 
também desse uso, pode ter direito de precedência ao registro. No caso da marca de serviços, por exemplo, Gusmão 
observa que o signo que a compõe pode coincidir com o utilizado como título de estabelecimento, se é difícil sua 
aposição em razão da natureza do fornecimento, como ocorre na maioria das vezes. Neste caso, o uso pode ser 
considerado como sendo a título de marca de serviço. É possível, portanto, distinguir objetivamente situações em que 
o uso de signo em título de estabelecimento pode implicar direito de precedência ao registro, se ele cumpre também a 
função de marca”. 

62 GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. L'Acquisition du droit sur la marque au Brésil. Paris:, éd. Litec, 1990, p. 
139-65. 

63 BARBOSA, Denis Borges.Proteção das Marcas, Op. cit., § 2.1.2.1.  



estabelecimento, a coisa ou o serviço na concorrência. A marca, como espécie, 
desempenha uma identificação objetiva, vinculando um produto ou serviço a uma 
determinada origem 64, a qual, por operação de Direito, é imputada a um titular. 

Prossigamos na construção do que é uso como marca 65: 

A marca é um signo, cuja especial característica vem a ser a natureza 
legal da relação de significação. No caso da marca (e, em especial, 
na marca registrada), o vínculo não é só do sistema do idioma, mas é 
também um vinculum juris66. (...)  

Assim, essa necessariedade jurídica do vínculo entre significante e significado é um 
elemento prévio e essencial na definição de quaisquer funções 67: 

Trata-se de um vínculo típico e constante, necessário, entre o objeto, 
a finalidade e o conteúdo do direito: a efetividade do cumprimento 
da função identificadora-distintiva de determinado signo utilizado 
como marca depende da exclusividade de seu uso, como 
prerrogativa de direito de propriedade, e esta prerrogativa é 
conferida somente se o seu uso puder gerar este efeito útil em uma 
ou mais classes de produtos ou serviços. Por isso, protege-se 
somente o uso de signo capaz de cumprir a função distintiva.  

Esta não é a regra no regime da propriedade comum sobre bens 
corpóreos. Um automóvel é útil para transportar, mas, se não 
funciona para tal, pode ser objeto do direito de propriedade e servir 
às mais diversas finalidades. Não se exige que um automóvel, para 
ser objeto de direito de propriedade, seja capaz de cumprir, ou que, 
pelo seu uso, efetivamente cumpra uma função específica. Todo 
valor que lhe é atribuído, resultante não apenas da sua principal 
utilidade, de transportar, é protegido pelos poderes ou prerrogativas 
deste direito.  

 A marca, diferentemente, só tem valor protegível pela prerrogativa 
de um poder de uso exclusivo se distingue produtos ou serviços. Os 
regimes da propriedade comum e da propriedade das marcas 
distinguem-se quanto à finalidade da proteção jurídica. Só neste 
parece haver uma constante vinculação entre o cumprimento de uma 
função específica, distintiva, e a existência e o conteúdo do direito. 

 Tomando-se em conta tal pressuposto, cabe agora definir quais seriam, a nosso 
entender, as funções juridicamente típicas das marcas 68.  

                                           
64 Quanto à noção de origem neste contexto, vide BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas, Op. Cit. § 2.2.1: 
“A “origem“ a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial resultante da coesão e 
consistência dos produtos e serviços vinculados à marca, que, na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de 
busca de alternativas, e, da perspectiva do investidor, representam a expectativa razoável de uma clientela”. 

65 BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas, Op. Cit. § 3.1.2. 

66 [Nota do Original] A identidade do vínculo de significação e do vinculum juris é temporária ou mesmo eventual. 
Vide o capítulo sobre mutações semiológicas da marca.   

67 OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. Manual de Direito de Marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de 
precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Pillares, 207, p. 25-36 

68 O tema das funções das marcas é matéria de longo curso e muita controvérsia. MORO, Maitê Cecília Fabbri. 
Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 35-45, perfaz com cuidado as teses e dissídios entre autores. Oferecemos aqui 
nossa análise, que se funda numa pesrpectiva simultaneamente semiológica, econômica e constitucional da questão, 



Entendemos que a função nuclear da marca é a função distintiva, que é o composto 
necessariamente unitário de duas sub-funções 69:  

A função de assinalamento da marca (esse produto vem de tal ou 
qual origem, ou até mesmo “seu titular é seu originador”), por sua 
natureza, tem um propósito denotativo: a marca deve assinalar 
aquele produto ou serviço, e nenhum outro (no espaço da sua 
especialidade)70.  

A função de distinção - diferencial - (“esse item vem desta origem e 
não de outras origens existentes no mercado, para itens 
alternativos”) também teria expressão ótima no ideal de unicidade 71 
– a marca expressaria um intenso e inconfundível lugar na 
concorrência, com os atributos da bi-univocidade entre referente e 
significante. (...)  

Mas, à parte desse propósito primário do emprego do signo, nota-se um segundo plano 
jurídico, que é a função comunicativa da marca.  

Mais ainda, o valor da marca se constrói através de um efeito 
comunicativo: ela vale na proporção do reconhecimento do 
significado, seja em razão da espontaneidade, seja pela indução da 
publicidade72. O público, reagindo à publicidade, ou por iniciativa 
própria, vai criando sentido para a marca, num processo que alguns 
descrevem como de autoria coletiva73. O fenômeno oposto é o da 
desvinculação do significado, por exemplo, através da diluição, ou 

                                                                                                                            
como desenvolvida em Proteção da Marcas, op. Cit. Central para esta visão é a definição do que seja origem de 
marcas, encontrada no § 2.2.1 de tal livro, e sintetizada em nota acima.  

69 BARBOSA, DenisBorges. Proteção de Marcas, Op. cit. § 3.1.2. Note-se que nos voltamos aqui às funções 
jurídicas das marcas, na sua construção de direito privado. Para a função econômica das marcas, vide nossa longa 
análise no § 2.2 de Proteção das Marcas, Op. cit. A questão da função social das marcas foi indicada mais acima, e 
encontra desenvolvimento também em Proteção das marcas, § 6.1.5.1.  

70 [Nota do Original] BARBOSA, Denis Borges, Op. cit., p. 44: “Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá 
nome, enfim, indica um artigo ou serviço, exercendo a função fáctica de que fala Jakobson, a propaganda estimula, 
incentiva, na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura 
lógica mais complexa. No dizer de Fernandez Nóvoa: "el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del 
consumidor no un concepto unico, sino una asociación de pensamientos o conceptos".  

71 [Nota do Original] SCHECHTER, Frank I, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 HARV. L. REV. 813, 
831 (1927): “the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its 
protection”. 

72 [Nota do Original] Vide LOURO,Maria João Soares. Modelos de Avaliação de Marca. RAE - Revista de 
Administração de Empresas, São Paulo, abr/jun de 2000, vol. 40, n. 2, p. 26-37. 

73 [Nota do Original] Como já indicado, esta noção já se encontrava em nossa análise de 1987. BOSLAND, Jason. 
The Culture of Trade Marks: An Alternative Cultural Theory Perspective, Intellectual Property. Research Institute of 
Australia The University of Melbourne Intellectual Property Research Institute of Australia. Working Paper No. 
13/05..: “Stephen Wilf suggests that by associating a symbol with an object, the public contributes to the authorship 
of trade marks. Because the meaning of a mark results not from the efforts of an individual trader but the interpretive 
acts of the public, Wilf argues that the public should be attributed ownership. Trade mark law, on the contrary, is said 
to incorrectly formalise the trade mark originator as the arbiter of meaning by recognising only the efforts of the 
originator in generating the meaning and interpretation of a trade mark”. Numa análise mais informal, vide Gunnar 
Swanson: “For instance, in many ways Coca Cola does not own their brand. They own the trademark but the brand 
resides in the minds of a billion or so people around the world. The brand is what people think of the fizzy sugar 
water, what people feel when they see old red vending machines, thoughts of Santa Claus paintings, reactions to 
Mexican kids wearing t-shirts that say "Come Caca" in a script similar to the trademark, associations with American 
culture and politics. . .”, http://lists.webtic.nl/pipermail/infodesign-cafe/2004-June/1010478.html, visitado em 
26/10/2006. They are, however, the trademark owners and the people who have the right (perhaps even the duty) to 
try to both protect and exploit the brand. 



seja, o uso, por terceiros, de uma marca forte em distintividade, em 
outros contextos que não o de sua exclusividade legal74.  

Para certos autores, haveria uma tensão básica entre o uso 
comunicativo da marca e seu uso legal; como a marca, após 
originada, tem circulação cultural, a restrição de direito lesaria as 
pretensões da livre expressão; assim, só as funções de assinalamento 
da marca (mas não a de persuasão) atenderia o interesse público75. 
Essa função, aliás, atuaria até mesmo na construção de uma 
ideologia política76. 

Tal entendimento, que excluiria do direito de marcas a função 
publicitária, para, possivelmente, enquadrá-lo no Direito Privado da 
Concorrência, através das normas de repressão à concorrência 
desleal, não se aplica ao sistema jurídico brasileiro, eis que, nos 
termos da lei em vigor, a exclusividade compreende o uso 
publicitário77. 

Em seguida, verifica-se o terceiro plano do uso como marca de um signo distintivo: a 
função persuasória 

                                           
74 [Nota do Original] Jason Bosland lembra que as medidas anti-diluição, presentes em alguns sistemas jurídicos, 
tentam criar um sentido semântico obrigatório, em detrimento do uso cultural da marca: “Furthermore, it is claimed 
that the layer of protection afforded to trade marks fixes trade mark meaning by preventing any alternative dialogic 
engagement with the mark at the whim of the trade mark owner. This is thought to be especially so where anti-
dilution protection is invoked by the trade mark owner as a form of censorship and control”. 

75 [Nota do Original] Jason Bosland, comentando a posição de Ralph S Brown Jr em “Advertising and the Public 
Interest: Legal Protection of Trade Symbols” (1948) 57 Yale Law Journal 1165, 1166; reprint, (1999) 108, Yale Law 
Journal 1619, 1620: “Advertising, according to Ralph Brown, ‘depends on the remote manipulation of symbols, 
directed at mass audience,…variously called trade-marks, trade names, brand names, or trade symbols.’ For Brown, a 
trade mark (as a form of advertising) involves two functions: to inform and to persuade. Protection of the identifying 
or informative function of a trade mark is justified because it enhances the flow of competition and guards against 
customer confusion. The information conveyed by a trade symbol enables a quicker and more accurate identification 
of the particular goods or services desired by a consumer, thereby accelerating the ‘stream of commerce’and 
generally serving the public interest. On the other hand, according to Brown and his followers, the legal protection of 
a trade mark’s persuasive value – its acquired ‘commercial magnetism’ and appeal – offers no benefit to the public 
interest and consequently the law should not extend that far”. ASCENÇÃO, José de Oliveira. “As funções das marcas 
e os descritores”, In Revista da ABPI, nº 61, nov/dez 2002, p. 17, se manisfesta no mesmo sentido: “A marca pode 
ser um poderosíssimo instrumento publicitário. Desde logo porque a marca, como sinal, está apta para ser veículo de 
comunicação. Mas a marca não é concedida para desempenhar essa função. Se a desempenha ou não é uma 
circunstância de facto que nada se repercute no domínio jurídico. Por isso, não se podem dela tirar nenhuns efeitos de 
direito”. É de se perguntar se essa relutância à função persuasiva das marcas não seria explicável pela análise de 
Miguel Reale, para quem a função fática seria o elemento próprio do Direito – vide REALE, Miguel. Lições 
preliminares de Direito. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 201.  

76 [Nota do Original] HEILBRUNN, Benoît, Du fascisme des marques , LE MONDE, 23.04.04 « En multipliant les 
dispositifs d'interactions avec les consommateurs, les marques sont devenues d'incontournables partenaires de leur vie 
quotidienne et un puissant ferment du lien social. En phagocytant progressivement l'espace psychologique, 
émotionnel et social des individus, elles sont devenues de véritables dispositifs idéologiques capables d'imposer un 
véritable programme politique. Celui-ci repose sur la sacralisation de la marchandise en élargissant la consommation 
bien au-delà de l'échange marchand, pour la transformer en une série d'expériences par lesquelles les individus 
échangent en permanence de la valeur et du sens et négocient finalement leur identité. En proposant une 
théâtralisation constante des objets et des lieux, les marques se sont donné pour mission de réenchanter les actes de 
consommation, voire la vie, en proposant à leurs consommateurs une vision du monde assortie de préceptes de vie. 
De la sorte, elles visent à forger de véritables univers utopiques fondés sur une représentation précise du bien 
commun, ainsi que l'illustre de façon outrancière le logo de la marque Auchan : "La vie, la vraie". 

77 [Nota do Original] CPI/96: Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, 
impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. 



(...) De outro lado, a terceira função da marca se expressa como 
persuasória, de caráter complexo78. Necessariamente conotativo, 
trabalhando com imagens e associações, o símbolo vende através de 
um processo de encantamento e poesia, que excede sempre e 
obsessivamente o objeto designado pela marca79. 

Vale observar que tais funções não são juridicamente independentes, constituindo-se, 
pelo contrário, em relação de subordinação. Notam Cabanellas e Bertone80 

A fim de delinear o conceito do uso típico da marca, deve-se partir 
da observação de que a marca apresenta uma multiplicidade de 
funções: distintiva, de identificação de origem de bens e serviços, de 
garantia de qualidade, publicitária, competitiva, de proteção do 
titular da marca, de proteção do consumidor etc. 

Deste conjunto de funções, o essencial – sob a ótica jurídica – é a 
distintiva. Juridicamente, as funções restantes constituem uma 
consequencia da função distintiva. O que protege fundamentalmente 
o direito objetivo de marcas é o direito subjetivo a que o dono da 
marca seja o único que autorize a utilizar como signos distintivos de 
certos bens e serviços os tutelados como marca. A marca é asim 
licitamente utilizada se identifica tais bens ou serviços com a 
autorização do titular desta marca. As funções restantes que a marca 
desempenha se derivam facticamente desta função principal. Assim, 
a função de garantia de qualidade é de fato possivel porque o dono 
da marca tem um interesse econômico em preservar a qualidade dos 
produtos identificados com a mesma. Se o dono da marca desiste de 
manter tal qualidade, não existe em geral ação jurídica possible 
destinada a preservar em tal caso a função de garantia de qualidade. 
É neste sentido que cabe qualificar a função distintiva como 
jurídicamente esencial.  

A função distintiva -jurídicamente essencial- da marca é a que 
permite caracterizar o uso típico deste signo, em contraposição ao 
atípico 81  

                                           
78 [Nota do Original] BEEBE, Barton, “Search And Persuasion In Trademark Law”, Michigan Law Review, Vol. 
103:2020 (2005) "In addition to conveying distinctiveness of source, a trademark also conveys, in the language of 
marketing, “brand differentiation” or, as I am calling it here for reasons specific to trademark doctrine, “differential 
distinctiveness". 

79 [Nota do Original] Verdade é que a marca em si mesma é apenas um elemento da atividade de criação de imagem-
de-marca, um processo que se define como branding. Segundo Stefania Saviolo, Brand And Identity Management In 
Fashion Companies, encontrado em http://hermes.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=301517, visitado em 
22/10/2006: "In order to get a full understanding of the market potential associated to a brand it is necessary to use a 
broader definition of brand as an "aggregation, around specific signs of a complex of values, association, expectations 
to which clients assign a value that goes over the technical and functional attributes of the products identified by the 
brand itself" (Zara, 1997).  

80 CABANELLLAS DE LAS CUEVAS, Guilhermo e BERTONE , Luis Eduardo. Derecho de Marcas: marcas, 
designaciones y nombres comerciales. Buenos Aires: Heliasta, 2003, p. 244-250. 

81 A fin de delinear el concepto de uso típico de la marca, debe partirse de la observación que la marca presenta una 
multiplicidad de funciones: distintiva, de identificación del origen de bienes y servi cios, de garantía de calidad, 
publicitaria, competitiva, de protección del titular de la marca, de protección del consumidor, etc.  

De este conjunto de funciones, la esencial- desde el ángulo jurídico- es la distintiva. Jurídicamente, las restantes 
funciones constituyen una consecuencia de la distintiva. Lo que protege fundamentalmente el Derecho objetivo de 
marcas es el derecho subjetivo a que el dueño de la marca sea el único que autorice a utilizar como signos distintivos 
de ciertos bienes y servicios los tutelados como marca. La marca es así lícitamente utilizada si identifica tales bienes 
o servicios con la autorización del titular de esa marca. Las restantes funciones que desempeña la marca se derivan 
fácticamente de esa función principal. Así, la función de garantía de calidad es fácticamente posible porque el dueño 



 

Assim, o uso como marca é o uso na função distintiva, concomitante, ou não, com o uso 
comunicativo ou persuasório.  

A jurisprudência americana, além disso, precisa com justeza o que será tal uso, em face 
de outras funções do signo (ou de elementos para-marcários, como o trade dress) que 
não tem a natureza do uso como marca. Numa definição essencial, disse a Suprema 
Corte Americana: 

“é a capacidade da marca de identificar a origem – e não seu status 
ontológico como cor, cheiro, elemento nominativo ou figurativo - 
que lhe atribui a proteção82” 

Como enfatiza tal jurisprudência, o uso como marca é aquele que se destina a garantir a 
criação ou continuidade da reputação relativa ao produto ou serviço (a imagem-de-
marca 83). Outros usos de um signo, ou outro elemento, não serão uso como marca 84.  

Assim, o uso de um signo como marca é aquele em que tal signo aponta, ou antes, 
significa a origem dos produtos ou serviços 85: aquele que faz o consumidor atribuir o 
objeto adquirido à origem, personalizada ou anônima, ao qual se imputa o valor 
concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à 
marca. Sem este efeito de atribuição a uma origem, não existe marca.  

Aplicação do requisito uso como marca aos objetos tridimensionais  

Um objeto tridimensional não tem em princípio uma função de assinalamento ou 
distinção. Essa constatação é universal 86. Assim, para que seja admitido como marca é 

                                                                                                                            
de la marca tiene un interés económico en preservar la calidad de los productos identificados con la misma. Si el 
dueño de la marca desiste de mantener tal calidad, no existe en general acción jurídica posible destinada a preservar 
en tal caso la función de garantía de calidad. Es en este sentido que cabe calificar a la función distintiva como 
jurídicamente esencial.  

La función distintiva -jurídicamente esencial- de la marca es la que permite caracterizar el uso típico de este signo, en 
contraposición al atípico. 

82 “[i]t is the source-distinguishing ability of a mark—not its ontological status as color, shape, fragrance, word, or 
sign” that qualifies it for protection”, em Qualitex Co. v. Jacobsen Prods. Co., 514 U.S. 159, 162 (1995), item 164, 
apud Beebe, Barton, “The Semiotic Analysis of Trademark Law”, 51 UCLA Law Review 621-704 (2004).  

83 Do nosso A Proteção de Marcas, Op. cit, nota 105: A imagem-de-marca é o que usualmente se denomina Brand. 
Na definição da Wikipédia, “A brand is a collection of images and ideas representing an economic producer; more 
specifically, it refers to the concrete symbols such as a name, logo, slogan, and design scheme. Brand recognition and 
other reactions are created by the accumulation of experiences with the specific product or service, both directly 
relating to its use, and through the influence of advertising, design, and media commentary. A brand is a symbolic 
embodiment of all the information connected to a company, product or service. A brand serves to create associations 
and expectations among products made by a producer. A brand often includes an explicit logo, fonts, color schemes, 
symbols, which may be developed to represent implicit values, ideas, and even personality” 
http://en.wikipedia.org/wiki/Brand, visitado em 25/10/2206”. A manifestação jurídica da imagem-de-marca, em sua 
estabilidade, é o goodwill, clientela ou fundo-de-comércio.”  

84 Em Qualitex, item 165, citando Inwood Labs, Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 850 n.10 (1982), a Suprema 
Corte expressou que está fora do campo marcário aquilo que seja "non-reputation-related". 

85 BEEBE, Op. cit., p. 664: “To determine if a given perceptible form qualifies as a signifier for purposes of 
trademark law, the Qualitex approach does not ask what that form is, but rather what it does: Does it signify? That is, 
does it convey a signified? In this sense, the Qualitex definition of the signifier is a relational definition: A trademark 
signifier is any perceptible phenomenon to which the process of signification connects a trademark signified. If there 
is an ontological requirement, it is imposed on the signified. The signified cannot involve just any meaning; it must 
involve a source-denotative meaning”. 

86 Como notou a Suprema Corte dos Estados Unidos em Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 
205, 212, 54 USPQ2d 1065, 1069 (2000); TMEP §1202.02(b)(i). Where it is not reasonable to assume consumer 



necessário que – de alguma forma – o objeto passe a significar uma indicação de 
origem 87.  

Para entendermos o que significa essa exigência, socorramo-nos de jurisprudência 
européia absolutamente pertinente ao ponto: 

Processo T‑399/02 

Eurocermex AS  contra Instituto de Harmonização do Mercado 
Interno      (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) 

«Marca comunitária – Marca tridimensional – Forma de uma garrafa 
– Garrafa de gargalo longo no qual está introduzida uma fatia de 
limão – Motivos absolutos de recusa – Carácter distintivo – Artigo 
7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94» 

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção) de 29 
de Abril de 2004  

Sumário do acórdão 

1.     Marca comunitária – Definição e aquisição da marca 
comunitária – Motivos absolutos de recusa – Marcas desprovidas de 
carácter distintivo – Marca tridimensional – Forma de um 
acondicionamento de bebida 

[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, alínea b)] 

2.     Marca comunitária – Definição e aquisição da marca 
comunitária – Motivos absolutos de recusa – Marcas desprovidas de 
carácter distintivo, descritivas ou de carácter usual – Excepção – 
Aquisição do carácter distintivo pelo uso – Critérios de apreciação 

(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 3) 

3.     É desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, 
n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca 
comunitária, uma marca tridimensional que se apresenta sob a forma 
de uma garrafa transparente, cheia de um líquido amarelo, com um 
gargalo longo no qual é introduzida uma fatia de limão com casca 
verde, cujo registo é pedido para cervejas, águas minerais e gasosas 
e sumos de frutos incluídos na classe 32 na acepção do Acordo de 
Nice, bem como para restaurantes, bares e snacks incluídos na classe 
42 desse acordo, quando a marca é constituída por uma combinação 
de elementos, cada um dos quais, por ser susceptível de ser 
comummente utilizado, no comércio, para a apresentação dos 
produtos e serviços visados pelo pedido de marca, é desprovido de 
carácter distintivo em relação a esses produtos e serviços e quando a 
forma como esses elementos são combinados também não é 
susceptível de conferir um carácter distintivo à marca.  (cf. n.os 30, 
32, 35, 36)  

 

                                                                                                                            
predisposition to take an affixed word or packaging as indication of source, inherent distinctiveness will not be found.  
With product design, as with color, consumers are aware of the reality that, almost invariably, that feature is intended 
not to identify the source, but to render the product itself more useful or more appealing  . 

87 No mesmo caso, “A product design trademark can never be inherently distinctive and is registrable only upon a 
showing of secondary meaning. Therefore, if the proposed mark is comprised of a product design, the examining 
attorney must refuse registration on the Principal Register on the ground that the proposed mark consists of a 
nondistinctive product design under 15 U.S.C. §§1051, 1052 and 1127”.  



4.     A aquisição do carácter distintivo pelo uso da marca 
comunitária, visado no artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, 
exige, em primeiro lugar, que pelo menos uma fracção significativa 
do público pertinente identifique, graças à marca, os produtos ou 
serviços em causa como provenientes de uma empresa determinada.  

Todavia, as circunstâncias em que se pode considerar preenchido o 
requisito ligado à aquisição de um carácter distintivo pelo uso não 
podem ser provadas unicamente com base em dados gerais e 
abstractos, tais como percentagens determinadas.  

Em segundo lugar, para que seja aceite o registo de uma marca nos 
termos do artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94, o carácter 
distintivo adquirido pelo uso dessa marca deve ser demonstrado na 
parte substancial da Comunidade onde era desprovida do mesmo à 
luz do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b), c) e d), desse regulamento.  

Em terceiro lugar, para apreciar, num caso concreto, a aquisição de 
um carácter distintivo pelo uso, há que ter em conta factores como, 
nomeadamente, a quota de mercado detida pela marca, a intensidade, 
a área geográfica e a duração do uso dessa marca e a importância dos 
investimentos feitos pela empresa para a promover.  

Constituem meios de prova adequados para esse efeito, 
nomeadamente, as declarações das câmaras de comércio e de 
indústria ou de outras associações profissionais e as sondagens de 
opinião.  

Em quarto lugar, a aquisição de um carácter distintivo pelo uso deve 
ter lugar anteriormente à apresentação do pedido de marca. 

 

Assim, tanto no direito americano quanto no europeu (e não só nesses)  é absolutamente 
necessário que o objeto tridimensional  já se tenha tornado índice de origem antes de 
ser admitido ao registro. Ou seja, que ele seja marca, e o registro apenas cabe declarar 
tal fato.  

Imposição constitucional da aquisição de função de marca antes do registro 

Objetos são, primordialmente, funcionais, e não se destinam ao assinalamento e 
distintividade. Há uma repartição constitucional de proteções de Propriedade Intelectual 
que separa, segundo diferentes  balanceamntos de interesse jurídicos, os objetos 
funcionais e os índices de origem, para lhes atribuir tipos diferentes de direitos de 
exclusividade. Assim, em princípio nunca  um objeto funcional será protegido como 
marca 88.   

Com efeito, a Constituição de 1988 provê uma solução de equilíbrio para cada falha de 
mercado específica: direitos de exclusiva  temporários, em certos casos (patentes, 

                                           
88 Mais uma vez, a Sprema Corte dos Estados Unidos: “The functionality doctrine prevents trademark law, which 
seeks to promote competition by protecting a firm’s reputation, from instead inhibiting legitimate competition by 
allowing a producer to control a useful product feature. It is the province of patent law, not trademark law, to 
encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, 35 
U.S.C. §§154, 173, after which competitors are free to use the innovation. If a product’s functional features could be 
used as trademarks, however, a monopoly over such features could be obtained without regard to whether they 
qualify as patents and could be extended forever (because trademarks may be renewed in perpetuity). Qualitex Co., 
514 U.S. at 164-65”. 



direitos autorais); direitos sem prazo, em outros casos (marcas). Há desponderação, daí 
ofensa à Constituição, em assegurar – por exemplo - direitos eternos àquilo que a Carta 
reserva proteção temporária, ou assegurar a proteção que a Carta especificou para 
inventos industriais para criações abstratas 89. 

Alvitra-se, assim, a aplicabilidade ao caso do chamado “princípio da especialidade das 
proteções”.  Tal princípio poderia ser assim expresso: 

Cada direito de propriedade intelectual terá a proteção adequada a 
seu desenho constitucional e ao equilíbrio ponderado dos interesses 
aplicáveis, respeitado a regra de que só se pode apropriar o que não 
está no domínio comum 

 

Na esteira desse princípio, assim nota decisão da 2ª. Turma Especializada do TRF2: 

EMENTA 

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TEORIA DA 
EQUIVALÊNCIA ENTRE MARCA TRIDIMENSIONAL E 
MODELO DE UTILIDADE. 

I – Constitui aberratio finis legis guardar correspondência entre os 
efeitos do registro de uma marca tridimensional e de um modelo de 
utilidade de um aparelho elétrico de barbear. 

II – A inovação tecnológica agregada ao corpus mechanicus do 
barbeador elétrico PHILISHAVE, consistente em um privilégio 
clausulado com prazo de validade por força de lei, não pode se 
transmudar em benefício perpétuo, sob a forma de proteção de marca 
tridimensional válida e regularmente obtida. 

III – O registro de marca tridimensional é ato em si válido, que se 
outorga ao titular para a exclusiva finalidade de distinguir os 
produtos de uma fábrica e os objetos de um comércio, ou para 
garantir sua procedência ou origem industrial ou comercial, e que 
por esse motivo recebe o seu beneficiário a termo, o poder de evitar 
a sua indevida utilização por qualquer um que dela queira se 
aproveitar. 

IV – O equilíbrio entre a contribuição inventiva incorporada pela 
sociedade e o privilégio outorgado ao inventor é sempre determinado 
pelo tempo e nenhuma técnica protetiva conjugada, sustentada em 
um ilusório hibridismo jurídico entre a tutela marcária e modelo de 
utilidade, pode resultar na perpetuação da novidade. 

V – Vencido o prazo de proteção, o desenho se torna res communi 
omnium, e isso ocorre mesmo que signifique o esvaziamento da 
tutela da marca, que se tornará, sob esse único efeito, um mero título 
jurídico, por conta da equivalência entre o modelo de utilidade e a 
marca tridimensional, que continuará a manter-se sob o registro e 
protegida nos demais efeitos. 

VI – Agravo desprovido. 

                                           
89 Para uma análise desse princípio, vide BARBOSA, Denis Borges . Bases Constitucionais In: Manoel J. Pereira dos 
Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 



“Acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, negar 
provimento ao recurso” (TRF Segunda região, AGV 141895, 
Relator: Juiz ANDRÉ FONTES, Segunda Turma Especializada, 
Julgado em 27/02/2007, DJU, data 13/03/2007, p. 276 

Exatamente sobre o mesmo caso, trazido também a sua preciação, a Corte Européia 
apontou a mesma questão constitucional 90. 

Como esse princípio impede o registro de objetos tridimensionais sem prévia aquisição de 
natureza marcaria 

Os três julgados (Qualitex, americano; e os dois casos Philishave brasileiro e europeu) 
apontam para uma única questão:  não se pode dar uma exclusiva marcária a um objeto 
que já não é marca¸sem violar o equilíbrio traçado pela Constituição. Objetos 
tridimensionais são naturalmente o campo da proteção de patentes ou modelo de 
utilidade, e sua forma ornamental o domínio do desenho industrial; e qualquer dessas 
três modalidades têm regimes completamente diversos do de marcas. 

Como os julgados todos apontam, marcas são protegidas sem prazo; todos os demais 
direitos pertinentes são sujeitos – constirucionalmente – a prazo limitado.  

Assim, para transcender a essa vedação, o objeto tridimensional deve adquirir uma 
natureza de marca: ele deve passar a significar para o público um índice de origem. O 
que ocorre, por exemplo, com a garrafa de Coca Cola, que além e muito mais de 
qualquer natureza utlitária, após mais de uma centena de anos de conhecimento 
universal, expressa sua origem. 

A aquisição de função de marca dos objetos tridimensionais 

Repetindo: para superar a vedação constitucional de se atribuir uma proteção 
inadequada a um objeto que não tem, em princípio, função de distinguir e assinalar, é 
preciso que esse objeto – antes de ter-lhe atribuída a exclusiva – adquira capacidade de 
assinalar e distinguir. 

Tal se dá pelo fenômeno da aquisição de um significado secundário (secondary 
meaning). Além de ser utilidade, o objeto passa a ser signo e signo de origem.   

Desta forma, ao meu entender, só cabe registrar a marca tridimensional em forma de 
produto que, através de significação secundária tenha se fixado perante o público como 
meio de assinalamento e distinção. Ou seja, funcione, a priori, como marca91.  

                                           
90 ECJ Case C-299/99 (Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.). Narra 
Pagenberg: Trade Dress and the Three-Dimensional Mark - The Neglected Children of Trademark Law? IIC 2004 
Heft 7 831: “Decision The European Court of Justice states inter alia that the shape of the article in respect of which 
the sign is registered does not require any capricious addition, such as an embellishment which has no functional 
purpose.  A sign consisting exclusively of the shape of a product is unregistrable by virtue thereof if it is established 
that the essential functional features of that shape are attributable only to the technical result. The grounds of refusal 
or invalidity of registration imposed by the provision cannot be overcome by establishing that there are other shapes 
which allow the same technical result obtained. One exception that can block the registration and validity of a three-
dimensional mark in general is contained in the law, namely Art. 3(1)(e) of the Trademark Directive. The exclusion 
concerns among other things a shape of goods which is necessary to obtain a technical result. The ECJ had to 
interpret this provision in the Philips/Remington case. 5 The question was whether a mark representing a three-
dimensional picture of a shaver head is valid. The ECJ came to the conclusion that it was the purpose of the statutory 
provision to prevent an eternal monopoly, by way of trademark law, for three-dimensional products for which 
normally (only) time-limited protection under patent or design law is available. The Court took the view that the 
realistic picture or drawing of a shaver head, as it was presented in that case, was attributable only to the technical 
function of the product  



A aquisição desse significado é, essencialmente, uma questão de fato. O público tem de 
estar considerando objeto tridimensional uma marca, para que a essa função 
significativa desse objeto se atribua um direito de exclusiva.  

Os elementos de teste para se configurar este fato são, entre outros:  

o objeto deve ser utilizado por um bom tempo como marca antes do pedido de registro e 
deve ser (ou para que seja) reconhecida pelo público92 na sua forma; 

a forma do produto tem que ser uma característica essencial da marca, através da qual os 
consumidores conseguem identificar origem; 

haja – na medida do possível – o reconhecimento pelos concorrentes e consumidores de 
que o seu produto tem um desenho peculiar e com uma característica distintiva e 
comprovação que seu produto é reconhecido e aceito no mercado por causa dessa 
característica93 - para isso, pesquisas de mercados são úteis; 

Comprovação de esforços consideraveis para criar na percepção do público a 
distintividade com relação a embalagem e forma do produto e sua vinculação com a 
origem empresarial da embalagem e com o produto – através de propaganda ou 
comunicação com o público relacionando a marca à origem ou características do 
produto à origem em especial características de FORMA do produto (a propaganda da 
Coca-cola que mostrava a garrafa sem nenhum logo e dizia “pense numa marca”)94. Por 

                                                                                                                            
91 A product design trademark can never be inherently distinctive and is registrable only upon a showing of 
secondary meaning. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 212, 54 USPQ2d 1065, 1069 
(2000); TMEP §1202.02(b)(i). Vide ainda, SORDELLI Luigi. Marchio y Secondary meaning. Milano: Giuffré, 1979. 
p. 117. “Le uso e notorietà Del marchio contituiscono aspetti peculliarri per La sua formazione Ed esistenza Ed 
incidono sull’esistenza del diritto.  Il significado secundário deve derivare ed affermasi com l’uso e La notorietà, 
presenti prima pela registrazione, per formare La capacità distintiva mentre uso e notoriedà possono intervenire 
sucesivamente quando se trata de raforzala.” 

92  O uso prolongado esta sendo considerado como requisito para a apreciação do seu caráter distintivo, segundo a 
Convenção de Paris (Item 2º do artigo 6º quinquies da Convenção de Paris, na revisão de Haia) e do Código da 
Propriedade Industrial. Note que o Trips não determina, mas não se opõe a esta interpretação (art. 15). Vide Casos 
dos EUA Shield Mark BV. v. B.Kist, [2000] E.T.M.R 147 in MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. New 
York.: INTA, 2004, p. 2-109 “É irrelevante que o cacarejar pertença ao domínio público : o simples fato de o som 
pertencer ao domínio público não impede que esta seja apropriada como marca. O som pode adquirir um poder 
distintivo por ser utilizado, por um longo período de tempo, e com determinada freqüência” e In re 
Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos. 76280389 and 76280390 (December 12, 2007 ) 
http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-76280390-EXA-20.pdf e http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-78680792-
EXA-16.pdf. 

93 Apelação Cível 102.635 – TFR/RJ – 5ª. Turma – Relator Min. Pedro Acioli   publicado no Diário Oficial de 
17/10/1985, página 18.379 e In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos. 76280389 and 76280390 (December 12, 2007 
) “Applicant has advertised or been featured in trade magazines; declarations and e-mails showed that competitors 
and consumers recognize STEELBUILDING.COM as a reference to Applicant;” e Requisito estabelecido na decisão: 
JB Williamns Co.  v Bronnley and Co. [1909], 26 RPC, 756, 771 (UK Ct. App. 1909). in MOSTERT Frederick 
Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-109, p. 2-110. “A plaintiff must show more than mere 
prior use by him of the particular 'get-up.' He must show that the 'get-up' has become in the mind of the public 
distinctive of one particular trader and no other trader; so that the 'get-up' has come to mean to the public a product 
coming from a particular commercial source. They, the public, do not have to know the name of the trader. But it has 
to be shown that the product is, in the minds of individual members of the public who are buyers or potential buyers 
of the goods 'the product of the manufacturer with whom 1 have become familiar.' That is the test. The property 
arising from the reputation must be actual, proven goodwill in the mind of the public towards the owner of the 
reputation.”  (2000) APIC. 91-573 (Australian fed ct.) in MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. New 
York.: INTA, 2004, p. 2-109, p. 2-110. Sobre associação e visualização dos consumidores: Libertel Groep BV. v. 
Benelux-Merkenbureau [2003] E.C.R. 63, 40 (ECJ, 2003) In MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. New 
York.: INTA, 2004, p. 2-108. Vide ainda: Libertel Groep BV. v. Benelux-Merkenbureau [2003] E.C.R. 63, 40 (ECJ, 
2003) In MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-108 

94 Exemplo da marca tubulações tigre, há uma espécie de propaganda look-for é a propaganda que direciona o 
consumidor para determinadas características que indicam a origem do produto que é recomendada em algumas 



exemplo, que o  marketing tenha se exercido em cima da forma e não do nome da marca 
do produto95, e que o produto é um todo no geral, não assinalar pontos específicos 
caracterizadores96 

Escolha para construção de um objeto como marca tridimensional em que o aspecto 
utilitário não seja o predominante97; fica necessário reforçar, a necessidade de 

                                                                                                                            
decisões. Ver Decor Grates, Inc. v Fararo , nº 92C6395,1997 US. Dist. Lexis, at. 23-24 in MOSTERT Frederick 
Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-112. MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. 
New York.: INTA, 2004, p. 2-112. “ Likewise, promotional activities may not be probative of the fame or 
distinctiveness of a trade dress if they do not represent the proper type of advertising. Courts are particularly likely to 
find probative so-called "look-for" advertising that expressly encourages consumer reliance on product trade dress as 
an indicator of origin.3l5 As one U.S. court of appeals has noted, "[i]f a good deal of such advertising is dope, the 
presumption is that at least some of it will take and some consumers will make the suggested connection."316 Such a 
promotional strategy proved effective in In re Jockey Int'l, Inc. 317 in which acquired distinctiveness was found on 
the basis of the applicant's showing that it had used the design "on ... packaging material along with the legend 
'Always Look For This Mark' or the like, and [that] customers and prospective purchasers were further alerted to this 
mark ... by use of the phrase 'known the world over by this symbol" in association with the [design]." Quanto a 
valores, In re Steelbuilding.com, Inc.,op. cit “The Board was persuaded that STEELBUILDING.COM has acquired 
distinctiveness. Advertising expenditures rose form $673,000 to nearly $1 million; visitor traffic to the 
steelbuilding.com website is greater than that of any competitor; Applicant has advertised or been featured in trade 
magazines”. Note-se, que já houve entendimento de que o marketing tem que ser em cima da forma e não do nome da 
marca do produto Malaysia Dairy Indus. v. Yakult, [1980] F.S.R. 43, 47 (Sing. H. Ct. 1979). In  MOSTERT 
Frederick Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-116. 

95Malaysia Dairy Indus. v. Yakult, [1980] F.S.R. 43, 47 (Sing. H. Ct. 1979). In  MOSTERT Frederick Famous Well-
known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-116. 

The Singapore High Court similarly has rejected claims of distinctiveness for a package design with the following 
observation: “The plaintiffs say that one important way in which they have succeeded in making their product 
familiar to the public has been the use of this unusual and unique shape of bottle. Now, if the shape of the bottle was 
intended to be and had indeed become distinctive of the plaintiffs' product one would expect the bottle to feature as 
such, prominently in plaintiffs' advertisements and other publicity material. This has not been dope. Instead the 
plaintiffs have sought to teach the public to identify their product by the brand narre "Vitagen." The advertising 
emphasis has not been on the shape of the bottle but on the brand narre "Vitagen" which is prominently displayed on 
their containers and is used in advertising material concerning such goods. There is no statement in the 
advertisements to say that the public could recognise the plaintiffs' product by the shape of the bottle. MOSTERT 
Frederick Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-116 

For an English holding to similar effect in a case involving daimed frade dress rights to the design of a tub for baby 
wipes, see Scott Ltd. v. Nice-Pak Prods. Ltd., [1989] 1 F.S.R. 100 (U.K. Ct. App. 1988). There, the court dismissed 
the plaintiffs proffered advertising evident, with one judge noting in the process that: 

[I]t is said that the plaintiffs advertising emphasizes the size and shape of the tub. The advertising, it seems to me, 
does not give emphasis to the size and shape of the tub. Of course, if you advertise a tub and give a photograph or 
representation of it, its chape will in some degree be apparent. In the present case no particular emphasis seems to me 
to be give[n]to the chape or size of the tub, but rather to the name "Baby Fresh." We were referred to certain frade 
advertisements, but frade advertisements do not saem to me to aduane the manner, because they are not seen or not 
normally seen by the general public. As regards television advertising, in the shots of the advertisement ... which we 
have seen, the tub is not prominently displayed in at all in nine of the shots, and where it does appear the emphasis, if 
anything, seems to me to be on the "Baby Fresh" label.... In general, I see nothing in the advertisements which 
suggests that the size and chape of the tub is being imposed upon the public's mind as being in any way unique. 

96 Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Products Australia Pty . Parágrafo 37. If they are attributable 
solely to the achieving of the intended technical result, it will not be registrable as a trade mark and it will make no 
difference that the shape may include non-essential features which are not so attributable …". ANDERSON, Andrea. 
Tratamento das marcas não tradicionais e das marcas tridimensionais. Anais do XXIII Seminários Internacional da 
Propriedade Intelectual.  Rio de Janeiro, 2003, p.80.  Para decidir quando a forma de um determinado produto é 
necessária para se obter um resultado técnico, houve entendimento de que o juízo deveria considerar a marca como 
um todo (a forma que o consumidor comum perceberia) Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Products 
Australia Pty . Parágrafo 62. “In order to decide whether the shape of the goods in question is necessary to obtain a 
technical result the court must consider the mark as a whole. That is how the relevant section of the purchasing public 
would perceive it.” 

97 Guia-nos nesse passo a decisão da Suprema Corte da Suiça que julgou a registrabilidade da marca tridimensional 
LEGO. Nesse julgamento a corte identificou quatro categorias diferentes de marcas tridimensionais. Duas delas são: 
1) relativa a produtos cuja funcionalidade é inerente ao produto, como uma cadeira ou uma raquete; 2) produtos cujos 



identificação pelo público consumidor, somente pela forma da embalagem quanto à 
origem do produto98 

Criação real de fundo de comércio significativo e que o produto signifique parte 
considerável da receita da empresa99.  

A aplicação do requisito de significado secundário no Brasil 

Entendamos primeiro qual a função e o propósito da aquisição de significado 
secundário para as marcas em geral, para depois aplicar o princípio às marcas 
tridimensionais.  

Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal 
propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu o uso ou a divulgação ocorra com 
tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo 
a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro 
por falta de distingüibilidade. Assim, a marca é recuperada do domínio comum100.  

Mas o mesmo ocorre, às vezes, quando a palavra ou imagem já sejam usadas ou 
registradas por outra pessoa101, ou seja, quando a falta de distintividade é em face de um 
competidor.  

Esse uso ou divulgacão deram à palavra ou imagem uma “significação secundária”. Este 
fenômeno pode ser descrito como o da criação de um novo sentido para a mesma 
palavra ou imagem, distinto daquele sentido original que vinculava tais signos ao 
domínio comum ou à exclusividade alheia. Esse novo sentido seria então apropriável102.  

                                                                                                                            
aspectos funcionais do produtos são essenciais para a sua eficácia e não existe outra forma com o mesmo custo 
benefício de se alcançar o resultado desejado a não ser utilizando aquele aspecto funcional. Essas duas primeiras 
hipóteses não podem ser protegidas como marca de forma alguma para a Corte da Suíça. O que seria possível de 
proteção seriam 3) formas que fornecem uma vantagem técnica mas esta não é essencial; e 4) formas que são 
técnicamente úteis mas que sua forma não é determinada primeiramente por seu uso técnico, tal como a forma 
triangular do chocolate de Toblerone que facilita quebrar. Tais formas podem ter distintividade inerente; entretanto, 
se não são, igualmente têm que adquirir o significado secundário.  Switzerland: Swiss Supreme Court Remands 
Decision of First Instance Declaring LEGO Shape Marks Void. Case No. 4C.46/2003 14 October 2003: 

98Decisão da Primeira Sala de Recursos da OAMI nº R254/1999 apud Id. Ibid: “ …demuestran que el lazo Vara, a 
pesar de su falta de carácter distintivo intrínseco, cumple actualmente Ia función de marca en el sentido de que es 
probable que un consumidor de este tipo de productos razonablemente informado Ia reconozca, por haberla visto en 
Ia publicidad, en los medios de comunicación y en el comercio minorista, y suponga que el artículo que Ia lleva 
procede de Ia célebre casa de moda fundada por el difunto Salvatore Ferragamo.” Vide ainda CATALDO, Vicenzo. I 
signi distintive. Milão: Giuffré, 1993, p. 85. 

99 In re Steelbuilding.com, Inc.  op. cit. “if sales have grown from $11 million in 2002 to more than $21 million in 
2005; declarations and e-mails showed that competitors and consumers recognize STEELBUILDING.COM as a 
reference to Applicant;  it has 50,000 to 100,000 visitors per month at its website”. 

100 Haverá limites à eficácia dessa recuperação do domínio comum?, Maurício Lopes de Oliveira, em seu Direito de 
Marcas, Rio de Janeiro, Edit. Lúmen Júris 2004, p. 10, entende que expressões genéricas, não são beneficiadas por 
este fenômeno, pois para isso teriam que anular seu significado original, passando este a ser uma propriedade 
exclusiva 

101 Yves St. Gall, "Las Marcas Notorias en Derecho Comparado" in Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y 
Artistica. 21/22, 1973, ps. 387 e segs. Entre nós, vide Mauricio Lopes de Oliveira, O Alto Renome Contrapondo a 
Privação da Novidade Absoluta. Revista da ABPI, Nº 46 - Mai/Jun de 2000, p. 8. 

102 CHISUM, op.cit. § 5C 5C[3][a], 5-67: “A term acquires secondary meaning if it signifies to the purchasing 
public that the product comes from a single producer or source. (..) the ultimate question is not the extent of the 
promotional efforts, but their effectiveness in altering the meaning of the word to the consuming public”. O art. 
L.711-2 do CPI francês diz o seguinte quanto às marcas tridimensionais “Le caractère distinctive peut (..) être acquis 
par l’usage”, excetuando os casos de forma imposta pela natureza ou função do produto, ou que confira a este um 
valor substancial.  



Significação secundária no direito internacional  

O reconhecimento da significação secundaria existe na legislação ou jurisprudência em 
vários países, e tem o amparo na CUP. art. 6 quinquies103 e em TRIPs, art. 15.1104. 

O conteúdo do dispositivo da CUP é de que, para todos os aspectos relativos à proteção 
da marca, não só para a apreciação da distintividade, o tempo de uso da marca é 
relevante105, mas, especialmente, para a apreciação da existência ou não de significação 
secundária106. Tal dispositivo da norma internacional tem efeito prescritivo e direto 
(“deverão ser levadas em consideração”), integrando o Direito Nacional em proteção 
dos estrangeiros, beneficiários da CUP e, pela aplicação do art. 4º da Lei 9.279/96, aos 
nacionais em idênticas condições107. 

O dispositivo de TRIPs, por sua vez, também visa o efeito do secondary meaning, e, 
embora carecendo de efeito direto para criar direitos e obrigações entre partes, o Acordo 
tem, neste ponto completa aplicação através da CUP. Note-se, aliás, que TRIPs é, no 
caso, apenas permissiva (“os Membros poderão”), em face da prescrição da CUP.  

Direito estrangeiro 

Conhecida na literatura pela expressão gerada pelo direito americano, secondary 
meaning¸ ou alemão, verkehrsgeltung108, a eficácia distintiva nasce da perspectiva 
psicológica do consumidor em relação a um produto e sua marca. O fenômeno é 
percebido – por exemplo - quando a significação secundária de uma marca predomina 
sobre a originária, de sentido genérico, já dicionarizada num idioma.  

                                           
103 Art. 6o quinquies C. - (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em 
consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca. 

104 15.1 Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento 
daqueles de outro empreendimento, poderá constituir marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes 
próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação destes 
sinais, serão registráveis como marcas. Quando estes sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir bens e 
serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham 
adquirido pelo seu uso.(...)” Vide quanto à interpretação do dispositivo UNCTAD. Resource Books on TRIPS and 
Development. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 242 

105 BODENHAUSEN, op. cit. , p. 117 e 118. “After the Revision Conference of The Hague in 1925 and until the 
Revision Conference of Lisbon in 1958, the Article under consideration contained a provision whereby, in order to 
determine the distinctive character of a mark, all factual circumstances, particularly the length of time the mark hás 
been in use, must be taken into account. The Revision Conference of Lisbon gave a more general scope to this 
principle by applying it to the determination of the question whether a mark is elegible for protection, that is, to all 
possibilities of refusal or invalidation of marks covered by Article 6quinquies, Section B.” 

106 Id. ibdem, p. 118. “The factual circumstances may, for example, show that, during a long period of simultaneous 
use, two not very dissimilar trademarks have nevertheless not caused any confusion, so that registration of one of 
them will not infringe the rights in the other. Or the circumstances may show that a trademark which originally was 
not distinctive has, in the long run, through use, acquired a "secondary meaning" which makes it distinctive. Or, 
again, the circumstances may show that a mark which seems to contain a deceptive suggestion has not, in fact, led to 
any deception and may therefore be held not to be of such a nature as to deceive the public. The competent authorities 
of the country in which protection of the mark is claimed may draw conclusions of this kind also from circumstances 
which have arisen in other countries”. 

107 Vide, quanto à questão, o nosso Uma introdução à propriedade intelectual, 2ª Ed.,Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2003, p. 87. 

108 § 4 Markengesetz - Entstehung des Markenschutzes - Der Markenschutz entsteht: Nr. 2 durch die Benutzung 
eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke 
Verkehrsgeltung erworben hat.  



Como ensina Boutet-Lodi109, é como se ocorresse um processo de reabilitação quanto 
ao significado original da denominação ou sinal110. Na perspectiva psicológica do 
consumidor a eficácia distintiva e o significado secundário podem se fundir, mas há 
certa diferença técnica entre um e outro fenômeno.  

O sistema alemão trata a significação secundária como exceção ao requisito de 
distintividade111, que resulta da prova de que, no espaço real do mercado, o signo 
inicialmente desprovido de distintividade, acabou a adquirindo112. A norma européia 
segue regra similar113. 

No sistema americano (37 CFR 2.41), a significação secundária é apurada seja pela 
existência de um registro prévio de marca similar para os mesmos produtos ou serviços, 
pelo fato de a marca – embora pouco distintiva – estar em uso contínuo e exclusivo por 
mais de cinco anos, ou ainda por prova de que a marca adquiriu, de fato, uma 
significação secundária, pelo tempo de uso, impacto publicitário, ou pesquisa de 
mercado.  

A prova da distintividade adquirida depende do tipo da marca e do contexto e é sempre 
uma questão de fato, independentemente do padrão legal114. O elemento relevante é 
provar que o público, através da marca, associa primariamente o produto ou serviço a 
uma determinada origem115, ainda que desconhecida116. 

                                           
109 BOUTET, S. L.Lodi, Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, Utet, 1978, p.472. 

110 DOMINGUES, Douglas Gabriel, op.cit.,p.139. 

111 § 8 Markeng - Absolute Schutzhindernisse ....(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken…….3 die 
ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und 
ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind. 

112 § 4 Markengesetz - Entstehung des Markenschutzes - Der Markenschutz entsteht: Nr. 2 durch die Benutzung 
eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke 
Verkehrsgeltung erworben hat. 

113 Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres 
sur les marques (JO CE n° L 40 du 11.2.1989, p. 1; rectificatif: JO CE n° L 207 du 19.7.1989, p. 44)Article 3 - Motifs 
de refus ou de nullité 3 .Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas 
susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b ), c ) ou d ) si, avant la date de la demande 
d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres 
peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la 
demande d'enregistrement ou après l'enregistrement. Vide http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/direc/direc03.htm. O 
Regulamento da marca comunitária em vigor (Règlement (CE) N° 40/941 DU CONSEIL du 20 décembre 1993 sur la 
marque communautaire) também cita, de forma mais breve, a exceção à irregistrabilidade: "3. Le paragraphe 1 points 
b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé 
l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été 
fait."http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/reg/reg4094new.htm#0040 

114 Como indica o Manual de Exame de Marcas do USPTO, 1212.06 “The kind and amount of evidence necessary to 
establish that a mark has acquired distinctiveness in relation to goods or services necessarily depends upon the nature 
of the mark and the circumstances surrounding the use of the mark in each case. Roux Laboratories, Inc. v. Clairol 
Inc., 427 F.2d 823, 166 USPQ 34 (C.C.P.A. 1970); In re Hehr Mfg. Co., 279 F.2d 526, 126 USPQ 381 (C.C.P.A. 
1960); In re Capital Formation Counselors, 219 USPQ 916 (TTAB 1983). As with establishing acquired 
distinctiveness by either of the other methods discussed above, the question to be resolved is not whether the mark is 
capable of becoming distinctive (which is the statutory standard for registration on the Supplemental Register), but 
whether acquired distinctiveness of the mark in relation to the goods or services has in fact been established in the 
minds of the purchasing public. In re Redken Laboratories, Inc., 170 USPQ 526 (TTAB 1971); In re Fleet-Wing 
Corp., 122 USPQ 335 (TTAB 1959).  

115 Suprema Corte dos Estados Unidos, Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 u.s. 763 (1992): “Secondary 
meaning is used generally to indicate that a mark or dress "has come through use to be uniquely associated with a 
specific source." Restatement (Third) of Unfair Competition 13, Comment e (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990). "To 
establish secondary meaning, a manufacturer must show that, in the minds of the public, the primary significance of a 



Em recente monografia, analisa Cassiano Ricardo Golos Teixeira117: 

Analisemos um a um os requisitos para a configuração do secondary 
meaning, de acordo com o exposto nos tribunais norte-americanos: 

a) Exclusividade, duração e modo de uso: Envolve provas concretas 
de que a empresa que tem usado o Trade Dress de modo exclusivo 
por mais de um pequeno período de tempo. Alterações na imagem 
especialmente nas embalagens de produtos ou aparência e ainda uso 
descontínuo aumentam as chances de inviabilidade ao provar o 
sentido secundário118; 

b) Publicidade: Requer-se documentos relativos à quantidade e 
maneira de publicidade do produto ou serviço. É necessário 
estabelecer um link entre o trade dress e a empresa ou produto119; 

c) Testemunho de consumidores: Qualquer consumidor direto pode 
indicar a associação feita entre o trade dress e o produto ou serviço, 
ampliando o conjunto probatório para caracterização do sentido 
secundário; 

d) Pesquisa de opinião: As pesquisas podem se caracterizar como a 
mais direta e persuasiva prova de sentido secundário, se comprovada 
a conexão na mente do consumidor entre o trade dress e o produto 
ou serviço objeto de estudo; 

e) Vendas: A grande quantidade de vendas e clientela, ainda que não 
suficiente para prova de sentido secundário, é relevante na utilização 
do conjunto probatório; 

f) Reportagens e outros meios de anúncios promocionais: Há a 
possibilidade de utilização de reportagens jornalísticas não 
solicitadas, bem como anúncios ainda que pagos para utilização de 
prova de sentido secundário; 

Há de se constatar que tais indicações não garantem a caracterização 
de sentido secundário, mas, ao serem instruídos de forma clara e 
aliados aos demais documentos inerentes ao caso, conferem maior 
persuasão ao serem analisadas as provas. Como parte do conjunto 
probatório pode-se até indicar que a cópia do produto seja evidencia 
de sentido secundário120. 

                                                                                                                            
product feature or term is to identify the source of the product, rather than the product itself." Inwood Laboratories, 
Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 851 , n. 11 (1982)”. 

116 “The crux of the secondary meaning doctrine is that the mark comes to identify not only the goods but the source 
of those goods. To establish secondary meaning, it must be shown that the primary significance of the term in the 
minds of the consuming public is not the product but the producer (citations omitted). This may be an anonymous 
producer, since consumers often buy goods without knowing the personal identity or actual name of the 
manufacturer. Ralston Purina Co. v. Thomas J. Lipton, Inc., 341 F. Supp. 129, 133, 173 USPQ 820, 823 (S.D.N.Y. 
1972). 

117  TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. “Trade Dress”, p. 64. Monografia apresentada em Dezembro de 2005 
como requisito parcial à obtenção do grau de especialista em Direito da Propriedade Intelectual, Faculdades 
Integradas Curitiba. 

118 [Nota do original] No caso Sunbeam Products vs West Bend Co. (5th Cir. 1997), houve sucesso em provar que 
American Classic Mixmaster tinha sentido secundário, devido ao exclusivo e continuo uso por mais de 17 anos. 

119 [Nota do original] No caso First Brands Corp. vs Fred Meyer Inc. (9th Circ., 1987), o requerente ao tentar 
estabelecer o sentido secundário para o trade dress, encorajou os consumidores a olhar o produto como um todo (óleo 
anti enferrujamento), ao invés de tão somente a tampa amarela. 

120 [Nota do original] Vision Sports Inc vs Melville Corp. (9th Circ. 1989).  



A significação secundária no Direito Brasileiro 

Ao contrário do que ocorre no direito americano, alemão, francês e europeu, não existe 
competência do órgão registrador brasileiro para examinar a aquisição de distintividade 
extrínseca. No entanto, existe elaboração judicial relevante quanto ao tema, aliás 
compatível com a obrigação do art. 6 quinquies C da Convenção de Paris que, por si só, 
como norma de aplicação direta, dá amparo à pretensão por via judicial  

Caso capital, na questão do significado secundário, é a decisão de 1985 do Tribunal 
Federal de Recursos na Apelação Cível Nº 102.635 - RJ (Registro nº 5.796J56)121:  

A denominação necessária, segundo a doutrina (Tratado da 
Propriedade, Industrial, Gama Cerqueira, 2º ed., pág. 1151), implica 
na ausência de outra expressão pela qual se possa designar o 
produto. Não é o caso do Polvilho Antisséptico, porquanto o produto 
é um pó, também geralmente conhecido como talco, ou substância 
medicamentosa em forma de pó, ao passo que polvilho pode 
designar várias outras coisas, mas principalmente (como é de todos 
sabido) a farinha amilácea finíssima, obtida da mandioca, amido ou 
goma, mencionada ao Novo Dicionário Aurélio, citado pelo réu. Não 
é portanto, a expressão necessária para designar o produto122. 

Todavia, conforme indica o próprio texto legal, mesmo os nomes de 
uso necessário, comum ou vulgar, e que tenham relação com o 
produto a distinguir, poderio ser registrados, «quando se revestirem 
de suficiente forma distintiva. Assim, embora «polvilho» e « 
Antisséptico» possam ser consideradas expressões de uso comum ou 
vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando 
utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que 
apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradi-
cional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da 
marca123. 

A autora comprovou que vem usando a marca Polvilho Antisséptico 
desde o inicio do século ou seja, desde o ano de 1903, quando o 

                                           
121 Vide ainda: "APELAÇÃO CÍVEL Nº 69349 PROCESSO Nº 94.02.18828-2 RELATOR:JUIZ ROGÉRIO 
VIEIRA DE CARVALHO APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI 
APELADO: VALLS & CIA. LTDA. E M E N T A: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Nome de uso necessário, comum ou vulgar, sem relação com o serviço a distinguir, 
e revestido de suficiente forma distintiva, em razão do uso ininterrupto por quase duas décadas, não é alcançado pela 
irregistrabilidade do item 20 do art. 65 do Código da Propriedade Industrial. Procedência do pleito, em face do 
disposto no art. 6º, quinquies, da Convenção de Paris. Recurso a que se nega provimento. Sentença proferida contra 
autarquia federal não está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição". 

MARCA REGISTRADA. PALAVRA COMUM. ABSTENÇÃO DE USO. A Sociedade Brasileira de Cultura 
Inglesa, titular da marca, ajuizou ação ordinária para que a ré se abstenha de usar as palavras "cultura" ou "cultura 
inglesa" de seu nome fantasia, qual seja, Cultura Internacional Ensino de Línguas. Assim, a Turma, por maioria, 
entendeu que não é lícito a ora recorrida usar a palavra "cultura" em seu nome fantasia, pois ambas exploram o 
mesmo ramo do comércio e a autora é conhecida pelos estudantes como a "cultura". Logo, a reprodução parcial do 
nome de que é titular a autora afronta os arts. 189, I, e 195, V, da Lei n. 9.279/1996. Condenou, ainda, a ré a abster-se 
de uso da marca "cultura" bem como modificar o título do seu estabelecimento, substituindo o referido vocábulo por 
outro, sob pena de pagar multa diária no valor de mil reais, a partir de sessenta dias da intimação pessoal da parte e 
depois do trânsito em julgado da decisão. REsp 198.609-ES , Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 11/5/2004. 

122 Nota do autor: o Tribunal indica aqui que a designação, embora genérica, não é necessária, eis que, sem perda de 
significado, poder-se-ía usar “pó”, talco, ou outras designações. 

123 Nota do autor: aponta-se aqui que mesmo o uso comum pode ser posterior ao registro.  



produto correspondente foi licenciado pela Saúde Pública (fls. 26)124. 
Além disso, também vem sendo usada em Portugal, onde está 
devidamente registrada (fls. .12/11)125. As declarações de fls. 28/31, 
passadas por firmas tradicionais do ramo, assim como os 
depoimentos de fls. 62/64, prestados por dirigentes de antigas firmas 
do setor farmacêutico, demonstram a veracidade das afirmações da 
autora nesse respeito126. Como se isso não bastasse, difícil que haja 
alguém, no Brasil, com mais de cinqüenta anos de idade, que não se 
lembre que desde sua infância o Polvilho Antisséptico, da Casa 
Granado, era o produto sempre usado para curar frieiras e 
brotoejas127. 

Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao 
uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & 
Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido 
do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa 
Granado128. 

Embora inaplicável ao caso o art., 6º quinquies da Convenção de 
Paris, na versão citada pela autora (decorrente da Revisão de 
Estocolmo, a que o Brasil não aderiu129), certo é que o Item 2º do 
referido artigo, na revisão de Haia (fl. 44), estabelece que na 
apreciação do caráter distintivo de uma marca, dever-se-ão ter em 
conta todas as circunstâncias de falo, especialmente as de duração do 
uso da marca. Este dispositivo se toma aplicável à espécie, por força 
do art. 64 do Código da Propriedade Industrial130. Não ficou 
demonstrado o argumento do réu, no sentido de que tal ressalva só 
prevalecia nos países em que a propriedade da marca se adquire por 
mera ocupação uma vez que não foi citado e parece inexistir 
qualquer dispositivo convencional ou legal que estabeleça tal 
restrição, quanto á aplicação do citado texto da Convenção de 
Paris131. 

Tinoco Soares, elencando os parâmetros compatíveis com o nosso direito, confirma a 
análise do TFR132: 

                                           
124 Nota do autor: o elemento do longus inverteratusque usus, o tempo de uso contínuo, elementar em outros 
sistemas jurídicos, é levado em consideração.  

125 Nota do autor: aplica-se aqui o critério da lei americana, de que um registro anterior da mesma marca para os 
mesmos produtos é índice de significação secundária.  

126 Nota do Autor: o requisito de declarações da concorrência, presente no Manual de Exame do USPTO, é aqui 
considerado relevante.  

127 Nota do autor: surge aqui o fator da notoriedade, como adjunto dos demais (...como se isso não bastasse...), mas 
não elementar da proteção. 

128 Nota do autor: o reconhecimento pela concorrência de que há um espaço de uso exclusivo, ou não-
contestabilidade, da marca é listado aqui como um componente relevante. 

129 A adesão se deu por força do Decreto 635 de 21 de agosto de 1992; embora tal decreto mereça reparos quanto a 
sua juridicidade, em outubro de 1994, novo decreto ratificou o anterior, pondo em vigor a totalidade do texto de 
Estocolmo. 

130 Lei 5.772/71 Art. 64. São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, 
símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros 
já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais. 

131 Tem razão o Tribunal. Vide Bodenhausen, Guide of the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 117 e 118.  

132 SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem. São Paulo: Ed. do 
Autor, 2004, p. 75. 



“A aquisição do sentido secundário é uma questão de fato e uma 
grande variedade de provas é rotineiramente considerada pelas 
Cortes de Justiça para alicerçar as suas decisões. Dentre elas podem 
ser citadas: os valores e a natureza da publicidade em torno da marca 
em questão, o período de tempo em que à marca foi colocada no 
mercado, a quantidade de mercadorias vendidas e/ou se serviços 
prestados, o testemunho direto dos comerciantes, dos empregados e 
dos vendedores, etc., e notadamente, o reconhecimento dessa 
evidência”.  

Significação secundária e marca tridimensional  

No caso de marcas não verbais (figurativas ou tridimensionais) pode haver significação 
por associação sensorial e holística do consumidor, estimulada, por exemplo, pela 
justaposição de cores, dizeres e conteúdos de sua embalagem ou mesmo do formato do 
produto em si.  

Também percebemos que há situações de reconhecimento imediato sem uma leitura 
literal da marca. Casos como da embalagem do amido de milho (Maizena), M 
(McDonald’s), etc. Podemos dizer que todas essa forma de reconhecimento e 
associação, que remete instantaneamente um único produto à mente de seu consumidor, 
é que o torna eficazmente distintivo. 

Numa análise de Jacob Jacoby133 sobre o chocolate Reese’s Peanut Butter Cups:  

 

“Blindfolded, most consumers in this product category likely on 
tactile cues alone (e.g. the size, shape, and distinctive ridges of this 
candy) to have their Reese’s Peanut Butter Cup cognitive network 
brought to mind.” 

Como se comprova em jurisdição estrangeira, nem sempre os esforços de criar uma 
significação secundária são suficientes. Tal foi constatado no julgamnento na versão 
asutraliana do mesmo caso do Philishave (em Koninklijke Philips Electronics NV v. 
Remington Products Australia Pty. Ltd ): 

“Nevertheless, even in those jurisdictions allowing for the possibility 
of trade dresses acquiring distinctiveness as brand signals, the bar for 
making such a showing may be a high one, particularly where 
product designs are concerned. For example, in Koninklijke Philips 
Electronics NV v. Remington Products Australia Pty. Ltd., an 
Australian court was faced with a claim of distinctiveness in the 
shape of electric triple-headed rotary shavers. In contrast to the usual 
situation in product design cases, the plaintiff repeatedly had 
emphasized the head of its shavers in its advertising. 
Notwithstanding this practice and the plaintiff’s ownership of 
registrations covering the design, the court concluded that the 
plaintiff had not been using it as a trademark, and therefore denied 
relief against the imitation of the design in part on this basis. 

Similarly, in an unreported dresses consisting of automobile radiator 
designs. Although the applicant asserted that the designs were not 
merely decorative, the Hearing Officer concluded that the designs 

                                           
133 The psychological foundations of trademark law: secondary meaning, acquired distinctiveness, genericism, fame, 
confusion and dilution (working paper CLB 00-003).  



had not been adopted to distinguish the origin of the associated 
goods and therefore were incapable of doing so. It is thus apparent 
that trade dress and get up owners claiming that they adopted their 
designs with the intent of the designs functioning as brand signals 
should be prepared to bring more evidence to the table than they 
would if asserting the same thing about traditional word marks.134 

Competência para avaliação de significação secundária 

À luz do aqui acima dissemos, há norma vigente e internalizada no Brasil, que torna a 
avaliação da significação secundária um elemento do Direito Brasileiro. No entanto, 
também indicamos que – se existe norma de fundo – não existe norma de competência 
atribuindo ao INPI o exame da significação secundária 135. 

Assim, tal avaliação compete ao órgão constitucionalmente designado para apreciação 
de todas as lesões de direito, qual seja, o Judiciário. Assim, em juízo de nulidade de 
regitro de marca tridimensional, caberá aos tribunais apreciar se, à data do pedido do 
registro de marca tridimensional, a pretensão satisfazia os requisitos que, embora não 
atribuídos à competência da autarquia federal, se apresentam, à leitura civil-
constitucional do instituto, como indispensável à higidez do registro.  

Lógico que, à falta de competência do INPI para exigir comprovações de existência, 
nada impede que o requerente pré-constitua a prova de siginicação secundária, nos 
próprios autos do poedido, ou em procedimento judicial ou notarial a parte 136, assim se 
escudando contra a ação de nulidade superveniente.  

Depois da aquisição de função marcaria: os demais requisitos  

Como visto, o art. 124, XXI da Lei 9.279/96 supra mencionada nega proteção à forma 
necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, mas também à forma 
que não possa ser dissociada de efeito técnico 137.  

A distinguibilidade nas marcas tridimensionais 

Impõe-se às marcas tridimensionais um requisito de distinguibilidade absoluta, que em 
muito se aproxima à originalidade dos desenhos industriais. No entanto, a 

                                           
134 Ver in Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Products Australia Pty. Ltd. In MOSTERT Frederick 
Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-110.  

135 Maite Moro pondera que não se sabe se o INPI tem aplicado a teoria do secondary meaning ás formas 
tridimensionais, apesar de ter o órgão registral se pronunciado a respeito em alguns casos em que as formas poderiam 
facilmente ser consideradas desprovidas de distintividade, mas que foram concedidas, provavelmente pelo uso delas, 
feito pela associação marca-produto já instalada na mente do público consumidor. Essa autora observa, ainda, que nas 
análises das formas comuns as decisões do INPI não são harmônicas. Particularmente, com relação à avaliação de 
marcas tridimensionais de garrafas essa desarmonia é chocante. FABBRI, Maitê Cecília Moro. Marcas 
tridimensionais. São Paulo: Saraiva., 2009, p. 165. p. 156 

136 Quanto à questão das pesquisas necessárias para evidenciar a aquisição da função marcaria, vide Marcelo 
Goyanes, A pesquisa de mercado produzida como prova pericial, in Fabiano de Bem da Rocha, (Organizador), 
Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2009. 

137 Além da distinguibilidade e da não funcionalidade, Maitê Moro (Op Cit. p. 43-44.) entende, com relação a forma, 
que a marca tridimensional de forma deve ser estável. Maitê afirma que uma forma não estável dificilmente será 
protegida como marca, pois sua mutabilidade prejudica a apreensão do sinal pelo público. Apesar disso, completa a 
autora, não se pode excluir a possibilidade de, em casos isolados, uma forma variável ser reconhecida efetivamente 
por uma das possíveis formas que ela posa assumir. Nesse caso, a forma que deve ser protegida é aquela na qual o 
produto é apresentado à venda 



distinguibilidade não se exerce quanto ao efeito ornamental (como se aplica aos 
desenhos), mas quanto à função marcaria.  

Distinguibilidade absoluta 

Em primeiro lugar, deve haver uma distinguibilidade absoluta:  

o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau 
suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve 
permanecer no domínio comum. 

Quanto a esse entendimento, vale citar a importante nota de Gama Cerqueira138, para 
quem os invólucros em geral,  

“para servirem de marca devem apresentar caráter distintivo 
resultante de sua forma nova e original, de seu aspecto de conjunto 
ou dos elementos acessórios. Quando o invólucro se caracteriza pela 
sua forma, é necessário que o seu uso seja novo, pelo menos na 
indústria em que é empregado...”.  

Ao dar o sentido para a palavra “novo” Gama cita Breuer Moreno, para quem a 
novidade que a lei de marcas exige não é a novidade absoluta, e sim a novidade de 
aplicação.139  

Distinguibilidade relativa 

Em segundo lugar, deve haver uma distinguibilidade relativa, vale dizer, que haja a 
novidade das marcas em face às demais: 

a marca tem de se distinguir dos outros signos já apropriados por 
terceiros; ou mais precisamente, é a exigência de que o símbolo 
possa ser apropriado pelo titular, sem infringir direito de terceiros. 

Alguns autores 140 defendem que haveria um requisito da distintividade mais elevado 
para as marcas tridimensionais do que para as demais, o que se expressaria através da 
locução pela qual se nega proteção à forma “necessária, comum ou vulgar do produto 
ou de acondicionamento” 141.  

                                           
138 CERQUEIRA. João da Gama. Tratado de Propriedade Industrial. Tomo II, V. II.,Rio de Janeiro. Forense, 1946, 
p. 445. 

139 MORENO, Breuer, Tratado de Marcas de Fábrica e de Comércio. p. 79 apud CERQUEIRA. João da Gama. 
Tratado de Propriedade Industrial. Tomo II, V. II.,Rio de Janeiro. Forense, 1946, p. 445. Compare-se com essa a 
nálise a que faz Newton Silveira quanto ao desenho industrial, segundo o qual (...) a originalidade é condição tanto 
para a proteção das invenções, quanto das obras artísticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se 
refere à forma considerada em si mesma, enquanto que para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode 
não ser original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade neste caso consistiria na associação original 
de uma determinada forma a um determinado produto industrial. Newton Silveira, Direito de Autor no Desenho 
Industrial, 1982, p. 80. Vide ainda NÓVOA, Carlos Fernandez, Sobre derecho de Marcas. Barcelona: Marcial Pons, 
2004, p 216. "Por consiguiente, es sostenible que posee carácter distintivo en el sentido del art. 5.1.b) de la Ley de 
Marcas la forma del producto cuya impresión general -vista desde el ángulo de un consumidor normalmente 
informado y razonablemente atento y perspicaz- difiera de la impresión general que produce la forma de los restantes 
productos existentes en el pertinente sector del mercado". 

140 Por exemplo, SANDRI & RIZZO. I Nuovi Marchi. Forme, Colore, odori, suoni e altro. s.l IPSOA, 2002, p. 42; 
Bento de Faria. Marcas de Fábrica. Rio de Janeiro: Ribeiro dos Santos: 206., p. 158-150; Mathely. Le droit français 
des signes distinctifs , p. 105. apud FABBRI, Maitê Cecília Moro. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva., 2009, 
p.  156 

141 Moro, p. 156 



Contrário a esse entendimento está Maitê Moro que entende que o padrão de 
distintividade da marca tridimensional deve ser o mesmo padrão utilizado para as marca 
comuns, visto que uma marca tridimensional de uma forma simples também pode ser 
distintiva ou adquirir distintividade. 142 

A não-funcionalidade nas marcas tridimensionais 

Quanto à questão do efeito técnico, traz a lei uma antiga exigência quanto à marca – que 
ela seja um elemento de distinção, e não de funcionalidade. Quanto à questão, 
pronunciou-se a Suprema Corte Americana a Qualitex, 54 U.S. at 170: 

"[i]n general terms, a product feature is functional, and cannot serve 
as a trademark, if it is essential to the use or purpose of the article or 
if it affects the cost or quality of the article (...) It is the province of 
patent law, not trademark law, to encourage invention by granting 
inventors a monopoly over new product designs or functions for a 
limited time, after which competitors are free to use the innovation."  

Este ponto já foi objeto de análise acima, falando-se de significação secundária.  

Mas esse ponto merece consideração suplementar. Quando as características essenciais 
do objeto tridimensional são atribuíveis unicamente à realização do resultado técnico 
pretendido, tal objeto não será registrável como marca, ainda que a forma possa incluir 
também características não essenciais e distintivas.143  

Quando, de outro lado, haja elementos não funcionais e não necessários, a proteção 
exclusiva da marca tridimensional deve recair sobre tais elementos funcionais.144 

Maitê Moro leciona que para uma marca tridimensional ser passível de proteção no país, 
o sinal tem que constituir-se de uma forma de três dimensões, que tenha suficiente 
capacidade distintiva, não seja desenho industrial de terceiro, e seja dissociável de sua 
função técnica.

145
  

Esta autora – com que este subscritor concorda -  pondera que a restrição ao registro de 
uma marca cuja funcionalidade é intrínseca e inseparável da forma do produto é uma 
restrição absoluta, desvinculada e independente da capacidade distintiva do sinal. 
Logo, nem o secondary meaning seria capaz de ultrapassar a questão da funcionalidade 
atrelada à forma distintiva.146   

Sobre que parte do objeto recai a exclusividade marcaria 

                                           
142 Op. Cit, p. 157. A Autora analisou uma série de marcas tridimensionais outorgadas pelo INPI e constatou que 
uma série de marcas tridimensionais deferidas podem ser consideradas indiferentes, mas nem por isso foram tidas 
como carente de distintividade. 

143 Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Products Australia Pty . Parágrafo 37. If they are attributable 
solely to the achieving of the intended technical result, it will not be registrable as a trade mark and it will make no 
difference that the shape may include non-essential features which are not so attributable …" 

144 ANDERSON, Andrea. Tratamento das marcas não tradicionais e das marcas tridimensionais. Anais do XXIII 
Seminários Internacional da Propriedade Intelectual.  Rio de Janeiro, 2003, p.80 inserir trecho marcado.  

145 FABBRI, Maitê Cecília Moro. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva., 2009, p.  108. Nesse sentido, vide 
também: DOMINGUES. Douglas Gabriel. Marcas e expressões de propagandas. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 
203. 

146 Ibidem p. 166 



Para Maitê Moro147 o objeto de proteção do registro da marca tridimensional deverá 
recair sobre a forma do produto ou acondicionamento que se solicita. Essa autora ainda 
ressalta que não é qualquer forma tridimensional que se considerará apta a constituir um 
sinal distintivo tridimensional.   

Para tanto, se a forma do produto ou do envoltório não for distintiva, independente dos 
elementos nominativos e figurativos que a forma tridimensional se tenha aposto, ela não 
deve ser concedida como marca tridimensional 148.   

Diversamente, José Antonio Faria Correa149, entende que a proteção da marca 
tridimensional deve ser entendida como um trinômio elemento verbal, nome e frasco, a 
embalagem, o recipiente, e o produto. Para esse autor um é inseparável do outro. Maitê 
Moro150 discorda desse posicionamento e esclarece que o elemento verbal ou figurativo, 
por si, não é protegido pelo registro da marca tridimensional. 

Entendo que a razão está com Moro; haverá distinção entre a proteção do trade 
dress¸que é holística, e a da marca tridimensional. Nesta, é o elemento... 
tridimensional.... e não o todo perceptivo o elemento da proteção.  

A forma da embalagem pode ser marca 

Como nota Maitê Moro, apoiando-se em Gama Cerqueira, a tridimensionalidade 
protegida pode ocorrer seja no acondicionamento (ou invólucro), seja no próprio 
produto. A doutrina corrente consgara assim a possibilidade de dois tipos diversos de 
marcas tridimensionais.  

A forma do produto em si mesmo pode ser marca 

Alguns autores estabeleciam que a forma do produto deveria ser dissociada do signo 
distintivo em si. Que o signo teria que ter autonomia em relação ao seu objeto, ainda 
que o signo seja a própria forma, num chamado “princípio do estranhamento da marca 
em face do produto” 151.  Tal idéia deixa de considerar o fato de que, segundo a análise 
semiológica, existe significação totus pro parte, por exemplo, nos chamdos signos 
indiciais (na terminologia de Peirce). 

                                           
147 MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 39. 

148 Breuer Moreno apud FABBRI, Maitê Cecília Moro. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 39. 
"[e]s indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante 
La alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y 
característico, o bien si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, 
viñetas y relieves, que imprima y de el rasgo distintivo que La ley exige colocándose, de acuerdo al procedimiento 
administrativo, en La posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que La forma 
en si importe privilegio alguno.” 

149 CORREA. José Antonio Faria. Anais do XVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 1998, p.80. apud 
MORO, Maitê Cecília Fabbri. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 38. 

150 Op. Cit. p. 38. 

151 Vanzetti e Cataldo. Manuale di diritto industriale. “principio della estraneità dei marchio al prodotto", "[c]ome 
'segno distintivo', il marchio dev'essere anzitutto un segno, cioè un'entità percettibile che sia bens! connessa ai 
prodotto e capace di differenziarlo, ma la contempo sia estranea ai prodotto stesso ed alie sue qualità, separabile 
(almeno idealmente) dal prodotto senta che la natura di questo ne venga alterata. Se fosse altrimenti il marchio non 
sarebbe piú mero 'segno distintivo', ma caratteristica (in senso lato) qualitativa dei prodotto" 



Aparentemente, o direito corrente não incorpora tal princípio a forma do produto (se não 
funcional) pode ter a proteção da marca tridimensional. Apenas se exige que – para a 
proteção -  a fora seja também não-funcional, no pertinente, e distinta 152.   

Dupla proteção como marca tridimensional e desenho industrial 

Note-se, de outro lado, a redação que, no texto atual, veda o registro (art. 124, XXII) de 
“objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro”. A redação 
anterior proibia o registro de marca “constituída de elemento passível de proteção como 
modelo ou desenho industrial”. Assim, pela redação literal do dispositivo, poder-se-ía 
entender que: 

a) seria possível a dualidade de proteção entre marca e desenho 
industrial do mesmo titular; 

b) seria possível o registro como marca de objeto passível de 
proteção como desenho industrial, mas que não o tenha sido por 
terceiros 153. 

Concordo, com parte da doutrina, que haja a possibilidade legal da cumulação de 
proteções entre marca tridimensional e desenho industrial sobre o mesmo corpus 
mechanicum¸dada a diferença entre o objeto jurídico das duas tutelas.  

A permissão legal, porém, impõe leitura conforme à Constituição,  como notava Gama 
Cerqueira: 

A lei regula de modo diverso a propriedade dos desenhos e modelos 
e das marcas industriais, estabelecendo condições mais severas e 
prazo restrito e improrrogável para a proteção dos primeiros, ao 
passo que, em relação às marcas, permite que seu registro seja 

                                           
152 Maitê Moro¸ Op. Cit. p. 42.,  BERTINE e CAMANELLAS. Derecho de Marcas, p. 24. apud Maitê Moro. Op. 
Cit. p. 40. IDS, Dannemann, Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, pp. 251.: “o inciso XXI não proíbe o registro da forma ‘de’ produto, mas, isto sim, da forma ‘do’ 
produto ao qual a marca se presta a fixar. A vedação é correlata à proibição de se registrarem palavras ou quaisquer 
outros sinais que se ressintam de poder distintivo, ou porque constituam o próprio nome do produto, ou porque dele 
sinalizem atributos. Ora, a forma necessária, comum ou vulgar do produto é desprovida de qualquer poder distintivo, 
pois que não possui qualquer plus particularizante, definidor, que estreme o produto do concorrente A dos produtos 
dos demais competidores. Demais disso, é intuitivo que o eventual registro de sinais dessa ordem lesaria o direito dos 
demais concorrentes, que são livres para exibir, como bem lhes aprouver, a própria forma que o produto tem, por 
essência, ou adquiriu por utência geral.” (...)“A lei, porém, não repudia o registro de quaisquer outras formas que não 
aquelas que se considerem necessárias, comuns ou vulgares. E tanto a vontade do legislador é no sentido de admitir o 
registro de formas de produtos não enquadrados nessas hipóteses, que faz ressalva indireta àquelas formas que não se 
revistam de suficiente distintividade. Daí se tira que a forma de um produto é registrável na medida em que se desvie 
dos padrões pré-fixados. Uma forma engenhosa para certo produto seria, portanto, suscetível de proteção exclusiva.” 

153 FABRI Junior, Hélio, Marcas Tridimensionais, de Certificação e Coletivas sob a Perspectiva da Nova Legislação 
de Propriedade Industrial. Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, Revista da Associação 
Brasileira de Propriedade Intelectual - RABPI , São Paulo, 1995, pp. 57 “... soa claro que o desiderato do legislador 
foi o de resguardar a criação anterior cuja proteção já tenha sido conferida através do registro de desenho industrial, 
não permitindo, assim, que um terceiro, pretendendo grafar seu produto com sinal visualmente confundível com 
aquela (criação anterior), viesse a obter proteção, via concessão de certificado de registro de marca. Afastou-se, 
assim, o entrechoque indesejável dos direitos marcário e patentário, incidentes sobre um mesmo objeto, cujos 
titulares são diferentes.” (...) “restou igualmente evidente (e este é, no meu entender, ao lado da definição adotada do 
que pode se constituir em marca - sinal visivelmente perceptível - a principal inovação contida na nova Lei, em se 
tratando do tema ora em estudo) que, desde que seja em favor do mesmo titular que já tenha obtido proteção de 
determinado objeto, como desenho industrial, a concessão de marca tridimensional é possível, bastando o 
preenchimento de certos requisitos legais.”  Logicamente, pelas razões adiante expostas, não me é possível, no 
entanto, concçuir com o autor nesse trecho seguinte: “Deste modo, há que se concluir que todo elemento protegível 
através do instituto do desenho industrial pode, automaticamente, receber a proteção como marca tridimensional, 
desde que ambos os direitos estejam conferidos ao mesmo titular.” 



mantido indefinidamente, por meio de sucessivas renovações. 
Nessas condições, admitir-se que um desenho ou modelo industrial 
seja registrado como marca, seria fraudar a lei e, contra seus termos 
expressos, assegurar ao desenho ou modelo privilégio mais 
duradouro, que ultrapassaria o prazo legal da proteção. Além disso, 
sendo o critério da novidade das marcas mais brando que o da 
novidade dos desenhos e modelos, poderá dar-se o caso de se 
registrarem, como marcas, desenhos ou modelos que não poderiam 
ser protegidos pela lei especial respectiva por se acharem no 
domínio público, ou por não satisfazerem ao requisito da novidade. 
O interessado adquiriria, assim, por meio do registro da marca, a 
propriedade do desenho ou modelo, que de outro modo não lhe seria 
lícito obter, com a agravante já apontada de poder prolongar 
indefinidamente o seu monopólio, quando a lei quer que a proteção 
seja temporária e improrrogável além de certo termo. Os desenhos e 
modelos industriais, por esse motivo, não podem ser registrados e 
protegidos como marcas 154. 

Ou seja, na leitura que já fizemos quanto à registrabilidade dos objetos tridimensionais 
não ornamentais, para que um objeto ornamental se faça marca, é necessário que ele 
tenha a possibilidade de funcionar como marca e tenha obtido, objetiva e factualmente, 
a significação marcaria, antes de se deferir registro. 

Exclusão do elemento ornamental do escopo da marca tridimensional 

Uma coisa é a forma ornamental, outra a forma significativa como marca. Não é por um 
objeto ter uma forma ornamental – e com isso ober proteação como desenho industrial – 
que se vá automaticamente garantir-lhe tutela marcária.  

Sempre aqui o magistério de Gama Cerqueira, na análise da função marcária: 

“Emprestando fisionomia particular aos produtos industriais, os 
desenhos e modelos, de certo modo, individualizam esses produtos, 
distinguindo-os de outros objetos do mesmo gênero. Não é essa, 
entretanto, a função específica dos desenhos e modelos que se 
destinam apenas a dar aos produtos um cunho de arte e bom gosto. A 
função de distinguir os artigos de comércio de outros semelhantes de 
procedência diversa é exclusiva das marcas industriais.” 155 

                                           
154  GAMA CERQUEIRA, João da.  Tratado da Propriedade Industrial. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 
1956. O mesmo autor, em Op. Cit., pp. 330-331, continua: “poderá dizer-se, em contrário, que o registro de desenhos 
e modelos nessas condições assegurará ao seu titular apenas o direito de usá-los para distinguir os produtos de sua 
indústria ou comércio e não, a exclusividade de sua exploração como desenho ou modelo, a qual permaneceria livre. 
Na prática, porém, não é possível distinguir uma hipótese da outra, averiguando-se, com certeza, se um desenho ou 
modelo está sendo explorado com esse caráter ou como marca.” Em nota de rodapé: “Ilustra a hipótese o caso 
ocorrido no foro de São Paulo, em que certos industriais obtiveram o registro, como marca, do desenho de um cabo 
para colheres e garfos, típico desenho industrial que, entretanto, não poderia ser patenteado por falta do requisito da 
novidade. De posse desse título, processaram criminalmente, por infração do registro, concorrentes que fabricavam 
garfos e colheres com cabos do mesmo feitio e desenhos semelhantes, cuja denominação correspondente também se 
incluía no registro. Livraram-se os indiciados do processo-crime pela negativa do fato e pela escusa de boa-fé, mas 
tiveram de suspender a fabricação porque, intentando a ação competente para anulação do registro da marca, sob o 
fundamento de se tratar de desenho industrial e não de marca, não lograram convencer a Justiça da irregularidade do 
registro.” Op. Cit., pp. 331. 

155  Op. Cit., pp. 328. LEONARDOS, Flávio¸ Do registro do formato do produto, do envoltório e da embalagem 
como marcas de indústria e de comércio, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro - RDM, 
São Paulo, nº. 64, pp. 21: “(...) chega-se à conclusão, portanto, que o modelo é uma criação de forma que tem seu fim 
em si mesmo, ao passo que a marca composta de envoltório, invólucro ou recipiente é um meio de ligação entre a 
clientela e o produto assinalado pela forma depositada como marca”.  



Muito pelo contrário, assim como se deve abstrair a funcionalidade  do objeto para 
atribuir-lhe a natureza de marca tridimensional, igualmente deve isolar-se sua 
ornamentalidade¸para depois verificar-se a significação como marca 156:  

Uso estético ou ornamental não é uso como marca 

Para funcionar como marca, o elemento não pode ser de caráter 
estético ou ornamental.  

A jurisprudência americana igualmente se estende quanto a essa 
exclusão, denegando proteção marcária a qualquer elemento, mesmo 
simbólico, que seja intrinsecamente estético ou ornamental, e que 
corresponda ao objeto do consumo pretendido, e não como 
designação de origem ou de endosso157.  

Transpondo Transpondo a questão para nosso sistema constitucional, 
aqui também se tem uma aplicação do princípio constitucional da 
especificidade de proteções, pois se estaria aplicando a ponderação 
própria do sistema marcário a um objeto para cuja proteção a lei 
criou o direito autoral ou o desenho industrial. 

Ilustra-se tal regra com julgado, já antigo, em que a matéria foi 
precisamente aflorada:  

AP. CÍV. 64.420 - RJ - APTE.: INSTITUTO NACIONAL DA 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI - APDO.:·  LEVI STRAUSS 
& CIA. REL.: MIN. BUENO DE SOUZA - J. EM ... 17/3/1982 - 
TFR.(voto vencido do . Ministro Carlos Mário Velloso (Relator): 

É que, se em linha de princípio, a marca seria registrável, no Brasil, 
na forma do artigo 6.° do acordo revisto em Haia, em concreto tal 
registro não é possível.  

É que a autora quer ver registrada, como marca, um mero desenho 
(v. fls. 22), sem qualquer caráter distintivo como marca, nem como 
marca emblemática.  

Com propriedade, escreveu o INPI, às fls. 167/169:  

"40 - É, precisamente, o desenho acima, aplicado na face externa do 
bolso, que a autora quer ver registrado como marca emblemática: um 
mero efeito decorativo ou, ainda, um motivo ornamental, sem 
sentido determinado.  

                                                                                                                            
 

156 BARBOSA, Denis Borges, A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. 

157 SCHECHTER, Roger E. & THOMAS, John R. Intellectual Property the Law of Copyrights, Patents and 
Trademarks, citando International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co., 633 F.2d 912 (9th Cir.1980), cert. 
denied, 452 U.S. 941, 101 S.Ct. 3086, 69 L.Ed.2d 956 (1981): “Trademark law does not prevent a person from 
copying so-called 'functional' features of a product which constitute the actual benefit that the consumer wishes to 
purchase.... [I]n the context of this case, the name and emblem are functional aesthetic components of the jewelry, in 
that they are being merchandised on the basis of their intrinsic value, not as a designation of origin or sponsorship”. 
Washington: Thomson West, 2003, p. 610-622. Comenta BEEBE, Op. cit., p 667: “Is the feature at issue dictated 
primarily by aesthetic considerations? Is it intrinsically aesthetically functional? To be sure, this standard would be 
far more restrictive than TrafFix Devices’s current “competitive necessity” standard for aesthetic functionality, in that 
it would ask not whether the feature at issue is competitively necessary, but rather simply whether it is competitively 
important”. Essa consideração não exclui a proteção marcária de elementos em face dos quais o objeto do consumo 
seja a marca e não o artigo sobre qual esta se aponha (por exemplo, camisetas com o signo do Flamengo), o que é 
coisa inteiramente diversa, o chamado uso monetizado da marca. Sobre isso veja Proteção de Marcas § 3.1.5.5.  



41 - Sem qualquer dúvida, em conformidade com a lei e a doutrina, 
o citado motivo ornamental é um desenho industrial e, como tal, 
deve ser patenteado o que não deseja a autora pelas razões já citadas, 
isto é, porque o prazo de proteção do modelo industrial é de apenas 
10 anos, sem direito a prorrogação.  

42 - Como marca emblemática, entretanto, como pretende a autora , 
não pode ser registrado o desenho em pauta.  

43 - Diz bem GAMA CERQUEIRA sobre marca emblemática:  

"Emblemas. O emblema pode ser definido como o meio de 
representação, por meio de figuras ou imagens, de qualquer ser, 
animado ou não, real ou fictício, como, por exemplo, a figura de um 
cão, de uma árvore, de uma sereia" (Tratado da Propriedade 
Industrial. vol. I. pág. 431 - ano 1946).  

44 - Não há, no desenho em causa, qualquer representação gráfica de 
um ser animado ou inanimado, real ou fictício.  

45 - O Código, por sua vez, não definiu o que seja marca 
emblemática, limitando-se a dizer no seu artigo 64:  

"Artigo 64 - São registráveis como marca os nomes, palavras 
denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e 
quaisquer outros sinais distintivos que não apresentam anterioridades 
ou colidências com registros já existentes e que não estejam 
compreendidos nas proibições legais"  

46 - Evidente que o desenho reivindicado, ao ser aplicado nos 
produtos da autora, desempenha a função de ornamentá-los - 
desenho industrial - e não a de diferenciá-las de outros idênticos ou 
semelhantes marca de indústria e comércio.  

47 - E nem se argumente que esse desenho destina-se a diferenciar, 
os produtos da autora de outros idênticos ou semelhantes (função 
específica da marca).  

48 - Conforme é do conhecimento geral e, de acordo com os 
catálogos que a própria autora anexou ao processo administrativo, 
objeto, desta ação (doc. 4), o que distingue as calças e macacões 
fabricados pela autora é a marca "Levis" escrita em etiquetas 
costuradas nos bolsos.  

49 - O desenho das duas arcadas duplas, portanto, como já foi dito, 
tem um efeito, simplesmente, decorativo, servindo para ornamentar 
os produtos de fabricação da Levi Strauss Co.  

50 - Tivesse o desenho em causa a função de distinguir esses 
produtos não haveria a necessidade de serem os mesmos assinalados, 
concomitantemente, por duas marcas distintas: "Levis" e o "desenho 
de duas arcadas duplas ... ".  

51 - Aí está, a marca "Levis" distingue os produtos da autora, 
enquanto que o desenho em causa os ornamenta, simplesmente" . 
...................... (fls.167/169) 

Sendo assim, incide, no caso a ressalva inscrita no artigo 6.°. 2.°, da 
Convenção de Paris, revista em Haia:  

"Todavia, poderão ser recusadas ou invalidadas:  

............................................................. 



2° - As marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo ....... " 

............................................................. 

O desenho, repete-se, não passa de um ornamento e está desprovido 
de qualquer caráter distintivo. 

Assim, como já notava Ascarelli, exclui-se a função ornamental para proteger-se só e 
exclusivamente  - como marca – a função significativa 158.  

A questão da duplicidade de proteção 

Há limites à sobreposição de direitos de propriedade intelectual?  

O tema surge reiteradamente em nossa doutrina e jurisprudência, e será possivelmente 
um dos mais espinhosos em Direito. Até que ponto o sistema jurídico pode permitir a 
cumulação ou sobreposição de mais de uma exclusiva sobre um mesmo bem imaterial, 
sem perda de eficiência sistemática ou violação dos princípios constitucionais 
pertinentes? 

Tem sido postulado que tal cumulação seria possível (vide, por exemplo,  nosso capítulo 
sobre Desenhos Industriais) ainda que os argumentos para tal conclusão sejam 
raramente, se jamais, impressionados pela necessidade de uma eficiência sistemática 
dos direitos,  e enm pelos efeitos da  cumulação em face dos interesses sociais; vale 
dizer, a análise usualmente se limita à ótica do titular dos direitos e, no máximo, do 
eventual excluído 159.  

Apenas recentemente a análise mais complexa tem sido proposta 160, considerando os 
pressupostos de construção das exclusivas em face dos bens imateriais descritos nas 
seções anteriores, e – especialmente – a noção de função dos  direitos singulares na 
sistemática da Propriedade Intelectual.  

Em essência, nota-se que em face de um só corpus mechanichum podem subsistir vários 
bens imateriais: uma garrafa de vinho pode ter criações funcionais, criações 
ornamentais, marcas, indicações geográficas, nomes de empresa, etc., sem haver 
qualquer superposição de exclusivas 161.  

                                           
158 ASCARELLI, Tulio, Teoria de La Concurrencia y de Los Bienes Inmateriales. Trad. de E. Verdera; L. Suarez-
Llanos. 1a ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1970, p. 402-403. O Autor admite a proteção como marca 
tridimensional de objeto suscetível de desenho industrial, “cuando se limite a formas no necesarias funcionalmente y 
que posean un valor distintivo de un producto dentro de una categoría individualizadora por caracteres comunes, 
comprendiendo en ese caso la protección únicamente esta función distintiva y no una función ornamental (y la 
función distintiva podrá concernir a un producto distinto de aquel al que correspondería la función ornamental, como 
ocurre, precisamente, con los recipientes cuya forma particular constituye un signo distintivo del producto en él 
contenido, eventualmente líquido y por tanto no distinguible).” 

159  Maitê Cecília Fabbri Moro, Cumulação de Regimes Protetivos Para as Criações Técnicas, in  Manoel J. 
Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2009, no prelo, p. 299 e seg. 
MOFFAT, Viva. Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property 
Protection. Berkeley Technology Law Journal, Vol. 19, 2004; U Denver Legal Studies Research Paper Series. 
Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=972358> Acesso em 10 de janeiro de 2009, p. 3. 

160  Por exemplo, por Moffat, op. Cit., e, em particular, Patrícia Carvalho da Rocha Porto, Limites à 
Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. Trabalho de conclusão de curso da disciplina Direitos Autorais, 
Academia da Prorpriedade Intelectual e da Inovação, INPI, 2009. 

161  LICKS, Otto B, Inter-relação entre Desenhos Industriais, Marcas Figurativas e Tridimensionais e Direitos 
Autorais. Anais do XVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Revista da Associação Brasileira de 
Propriedade Intelectual - RABPI, São Paulo, 1998, pp. 69: “coincidência é a possibilidade de escolha entre mais de 
um ramo da propriedade intelectual para a proteção de um único objeto; complementação é a proteção de diferentes 



A questão sob análise é outra: surgem os problemas quando em face de um só bem 
imaterial possam ser imputadas duas ou mais exclusivas. Por exemplo: um só pavão Art 
Nouveau pode dar ensejo a uma criação ornamental (Desenho Industrial), por aposição 
a uma porta de vidro, a uma marca figurativa de um Instituto de Pesquisa em 
Propriedade Industrial, e ainda o animal pende como obra de arte num museu. 

Como nota Patrícia Porto 162: 

O regime de interpenetração necessariamente incluiria três passos: 

Dado um regime A e um Regime B, cuja interpenetração é 
buscada.... 

(a) Não se pode prejudicar o regime A com a sobreposição do 
regime B. Numa relação intersubjetiva, o regime B não pode afetar a 
plenitude do regime A (não se pode registrar marca cujo uso viole 
DA), quando A tenha preponderância seja num critério temporal, 
seja de especialização de regimes. 

(b) A cumulação num só sujeito (por cessão, licença ou outra forma 
de direito) não pode importar no exercício do Regime A 
cumulativamente com o regime B sem que se respeitem (1) os 
limites extrínsecos (por exemplo, constitucionais) do Regime B (não 
se pode usar o direito autoral para se obter exclusividade da marca 
em todas as classes); (2) as peculiaridades funcionais dos regimes 
(não é possível nominar, quando de um uso "como marca" o autor do 
logotipo da Microsoft sem diluir a marca). 

Não se pode prejudicar os direitos dos usuários do regime B e a 
expectativa de direito da sociedade (de um dia vir a utilizar o bem 
criado de forma livre), utilizando os direitos e a proteção concedidos 
no regime A para um objeto, que não obstante ser protegido por A, 
está sendo usado como B. 

(c) A cumulação num só sujeito da titularidade do Regime A e do 
Regime B pode somar os efeitos dos regimes sempre que não haja 
incompatibilidade extrínseca ou funcional, nos exatos limites dessa 
compatibilidade. 

 

 

                                                                                                                            
aspectos de um mesmo objeto por diferentes ramos da propriedade intelectual e que cumulação é a incidência de mais 
de um ramo da propriedade intelectual ao mesmo tempo (cumulação, dupla ou tripla proteção, ou ainda dualidade).”  

162  Op. Cit. 



Da proteção do nome empresarial prevista no art. 8º da CUP 
 

Denis Borges Barbosa (2009)  

 

 

 

O nome empresarial está previsto na Convenção de Paris sob a seguinte disposição: 

Art. 8º - O nome comercial será protegido em todos os países da 
União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não 
parte de uma marca de fábrica ou de comércio. 

O que é nome comercial 

Como notam os comentários oficiais à Convenção de Paris 163, o que seja “nome 
comercial varia em cada país membro.  

O que é o “nome comercial”, ou, no dizer do Código Civil, o nome empresarial? Disse-
o no texto de 2003: 

Sob a expressão, consagrada constitucionalmente, de nomes de 
empresa englobam-se todas as designações utilizadas por entes 
econômicos, civis ou comerciais, personalizados ou não, de forma a 
individualizar, através de um símbolo de nominação, sua posição na 
concorrência 164. 

Por nominação há que se entender: é o ente em si que é designado, e 
não seus produtos, mercadorias e serviços - objeto estes de marca. 
Também não é nome de empresa o titulo de estabelecimento ou a 
insígnia, acima estudados: são estes designações ou signos 
figurativos de um estabelecimento, e não de uma empresa. A função 
do nome de empresa é a nominação, e não “recomendar quaisquer 
atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou 
serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários”, como 
ocorre no caso das propagandas. 

Mais recentemente, precisei 165:  

                                           
163 Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1968, p. 133. Diz o Manual da OMPI, Cap. V: “5.132 The 
definition of a trade name for the purposes of protection, and the manner in which such protection is to be afforded, 
are both matters left to the national legislation of the countries concerned. Therefore, protection may result from 
special legislation on trade names or from more general legislation on unfair competition or the rights of personality”. 
O manual é encontrado em http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf, visitado em 
25/10/2009.  
164 [Nota do Original] As Joint Recommendations de Marcas Notórias da OMPI alargam esse conceito para “Business 
identifiers”, definindo-os como “signs which identify businesses as such, and not the products or services offered by 
the business, the latter feature constituting a pure trademark function. Signs that may constitute business identifiers 
are, for example, trade names, business symbols, emblems or logos.” 
165 BARBOSA, Denis Borges, Por uma visão imparcial das perdas e danos em Propriedade Industrial, PLAZA, 
Charlene Avila (Org.), Grandes temas da atualidade: PI, IT e Bioenergia, Ed. PUC-GO, 2009. A mode de maior 
precisão, nota-se a sugestaão da ASPI de 29 de setembro de 2009:  “nome de empresa é a firma ou a denominação 
adotada pelo empresário, pessoa física ou jurídica, para sua identificação no exercício de sua atividade, cuja proteção 
é estendida à denominação das sociedades simples, associações e fundações”; encontrado em 
http://www.aspi.org.br/comunicados_detalhe.php?id=44, visitado em 23/10/2009.  



Da dupla natureza do nome empresarial 

O que é  o nome empresarial? Definir-se-ía tal objeto de exclusiva 
como a designação tanto da pessoa e como da atividade empresarial 
166

. É de se crer que a norma em vigor, porém, sem deixar de lado a 
expressão da identidade, privilegia a atividade como razão de 
existência desse direito 

167
.  

Como se vê no caso em tela, o alcance da proteção do nome 
comercial abrange a referência do nome em produto vendido, 
mantido em estoque ou oferecido à venda 

168
. Assim, neste caso, não 

se tem uma lesão subjetiva ao titular do nome empresarial, mas um 
uso desse nome em circunstâncias que se equiparam ao uso da 
marca; ou seja, cuida-se do nome enquanto vinculado à atividade  da 
pessoa jurídica, e não quanto à pessoa em si. 

A doutrina clássica aponta a necessidade do resguardo do nome 
como designação da identidade da pessoa – especialmente seu 
crédito 

169

. Assim, perfeitamente possivel a sanção dessa lesão 
pessoal com base na indenizabilidade moral. 

                                           
166 [Nota do Original] GRAU-KUNTZ, Karin. Do nome das pessoas jurídicas. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 87-
103: “A marca, sinal que reporta a um determinado "tipo" do gênero, distingue-se do nome comercial, sinal que 
reporta a dois conteúdos diversos, ora a identidade da pessoa, ora ao exercício da atividade empresarial”.  

167 [Nota do Original] À luz da redação do novo CC, no entanto, este signatário notava (Uma Introdução, op. Cit.):” 
O art. 1.155 do CC2002 considera “nome empresarial” a firma ou a denominação adotada para o exercício de 
empresa. Assim, não vincula o nome a uma pessoa, mas a uma atividade. Assim, ao teor desse dispositivo, teria 
proteção o nome empresarial tanto oficial quanto o de fantasia (na prática americana, o “doing business as..”)”.  A 
prevalência do elemento atividade ainda resultaria do disposto no Art. 1.168, segundo o qual “A inscrição do nome 
empresarial será cancelada, a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que 
foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu”. 

168 [Nota do Original] A proteção do nome empresarial se centra, sem se esgotar, no  Código Civil. Mas a tutela 
penal direta está na Lei 9.279/96, como uma das modalidades de concorrência desleal: “Art. 195.  Comete crime de 
concorrência desleal quem: V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou 
vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências”; No direito anterior, a sanção 
penal ocorria independentemente da concorrência desleal, tratando de violação de direito de exclusiva: (Dec.Lei 
7.903/45: Art. 176 Violar direito relativo ao nome comercial, ao título de estabelecimento e a insígnia: I – usando 
indevidamente o nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios; II – vendendo, expondo à venda ou 
tendo em depósito artigo ou produto revestido de nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios. Pena 
– detenção de três meses a um ano, ou multa de mil a dez mil cruzeiros. 

169 [Nota do Original]  "O que a lei visa a proteger, portanto, através da proteção do nome comercial, é a própria 
atividade da empresa, considerada como o complexo de meios idôneos, materiais e imateriais, pelos quais o 
comerciante explora determinada espécie de comércio. Entre esses meios imateriais compreende-se o elemento moral 
a que no início nos referimos, isto é, o crédito, a reputação, a preferência e o favor do público, o renome do 
estabelecimento e a notoriedade dos produtos." (Gama Cerqueira,  Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2, 2º 
edição, Editora Revista dos Tribunais, 1982, pág. 1.163). "Reflete-se esta consideravelmente em todos os instantes 
como expressão de seu crédito, constituindo base segura do êxito de seu empreendimento. Desperta, no meio em que 
se proponha operar, a confiança de quantos com ele entreteçam negócios, de molde a adquirir a reputação que lhe 
valha freguesia, que constituirá a garantia de sua empresa. Identificar-se-á com seu nome, de que se servirá para 
revelar a manifestação de sua vontade nos negócios jurídicos que venha a realizar, emprestando-lhes a garantia de sua 
eficácia e respondendo por sua validade e execução. Quanto mais benéfica se manifestar a sua atuação, tanto mais seu 
nome se expandirá, mercê de seu respeito e dano. Ele se impregnará tão vivamente em seu estabelecimento, que o 
designará tão intensamente como sua personalidade, arrolando-se até entre os elementos componentes daquele. E seu 
nome constitui, no âmbito comercial, a sua firma também havida como razão social." (Waldemar Ferreira Tratado de 
Direito Comercial, 2º vol. Edição Saraiva, São Paulo, 1960, pág. 50). "Quanto ao crédito daquele comerciante 
conceituado, poderá ser, parcial e temporariamente, abalado com o protesto de títulos, pedido de falência ou de 
concordata em nome do usurpador. Tanto em um quanto em outro nível, o comerciante que teve o seu nome imitado 
poderá sofrer conseqüências patrimoniais danosas". (Fábio Ulhôa de Coelho,   Manual de Direito Comercial, Ed. 
Saraiva, 6º edição, pág. 71). 



O alcance da disposição da CUP 

Mas a questão central em discussão é do alcance da proteção prevista pelo art. 8º da 
CUP. Percebe-se que, sob a Convenção, cada país deve proteger o “nome comercial” 
dos beneficiários do tratado 170, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de 
comércio. 

A questão, porém não é essa; todo o peso da dúvida jurídica está na expressão  

sem obrigações de depósito ou de registro.  

Vale dizer, a proteção em cada país se dá sem que exija haver requerimento, nem que se 
tenha deferido o registro concessivo. Segundo Bodenhausen 171,  

Um nome será protegido, de acordo com o artigo em análise, sem 
nenhuma obrigação de depósito ou registro, o que significa que, no 
país onde a proteção é solicitada, não se pode exigir que haja 
depósito ou registro nem nesse país nem em nenhum outro, 
particularmente no páis de origem do nome comercial, ainda se o 
registro for obrigatório em tal lugar.  

Se a legislação do país sujeita a proteção dos nomes comerciais 
nacionais ao registro, a disposição significará uma derrogação de tal 
obrigação em favor dos nomes comerciais estrangeiros. 

Não só uma  derrogação, no caso brasileiro. Como no regime atual o efeito da proteção 
do nome comercial é basicamente estadual, o efeito do Art. 8º da CUP é que a proteção 
oferecida aos nomes estrangeiros é não só livre de registro 172, mas de alcance nacional. 
Discutimos tal questão em 2003: 

Âmbito territorial da proteção 

Pelo art. 1.166 o registro do nome empresarial assegura o seu uso 
exclusivo nos limites do respectivo Estado; mas tal exclusividade 

                                           
170 Note-se que a CUP aqui inovou. Antes, essa proteção aos estrangeiros era frágil ou inexistente. Narrra o relatório 
do embaixador brasileiro que negociou a Convenção em 1883: “Nome commercial - A legislação dos diversos 
Estados relativamente ao nome commercial não. só apresenta differenças profundas, mas ainda numerosas lacunas. 
Em geral, quando se trata de marcas de fabrica ou de commercio, os estrangeiros que possuem estabelecimentos no 
território de um paiz que não da sua nacionalidade, gosam da mesma protecção que os reinicolas; e os reinicolas, 
como os estrangeiros, são apenas protegidos quando existe reciprocidade diplomatica, desde que uns ou outros 
possuem os seus estabelecimentos fera do territorio que legislou. Portanto, para as marcas de fabrica, a lei concede 
protecção, independentemente da nacionalidade do proprietario das ditas marcas; pelo contrario, tratando-se do nome 
commercial, em feral, as diversas legislações abstrahem do paiz em que se acha situado o estabelecimento do 
proprietario do nome e só consideram a sua nacionalidade. Assim, pois, o nome commercial é muito menos protegido 
pelas differentes legislações, do que as marcas de fabrica ou de commercio. Por motivo de taes lacunas, bem para 
lastimar, permitte-se a usurpação do nome commercial, e, ás mais das vezes, não se regula o processo de 
apprehensão, nem os casos de confiscação, etc. A lei brazileira, urna das mais previdentes, exige o deposito do nome 
commercial sob forma distinctiva. A lei ingleza exige o deposito para o nome, impresso, marcado, ou tecido de modo 
particular. Nas duas Republicas, Argentina e do Uruguay, o nome é protegido sem deposito prévio, comtanto que se 
differencie de qualquer homonymo dure um anno sem protesto dos interessados.    São exceptuados desta protecção 
os estrangeiros que não tiverem estabelecimento no paiz”. Relatório do Visconde Villeneuve, encontrado em 
http://denisbarbosa.addr.com/relatorio.htm 
171 Bodenhausen, op. cit., p. 134: “(d) a name will be protected, according to the Article under consideration, without  
any obligation of filing or registration, which means that, in the country where the protection is claimed, filing or 
registration of the trade name may be required neither in that country nor in any other country, particularly in the 
coutry of origin of the trade name, even if registration is madatory there. If the legislation of a country subjects the 
protection of national trade names to registration the provision under discussion will mean a derogation from such 
obligation in favor of foreign trade names” 
172 Em tese, não há registro de nome comercial no sistema brasileiro: o registro da pessoa jurídica, decorrendo deste a 
proteção do nome.  



estender-se-á a todo o território nacional, se o nome for registrado na 
forma da lei especial. 

Assim, também pelo novo Código Civil, ainda não há um registro 
nacional de nomes empresariais ou de nomes de empresas civis, mas 
apenas a proteção conferida pelo registro estadual (art.61, §§ 1º e 2º, 
Dec. 1800/96), cabendo, porém, pedido de extensão a outros estados.  

Paradoxalmente, há, sob a Convenção de Paris (art. 8º), proteção 
internacional do nome comercial independente de registro, o que 
leva a que um titular francês possa ter seus direitos reconhecidos no 
Brasil, sem qualquer requisito, conquanto o empresário carioca para 
os ter em São Paulo precisa solicitar a extensão dos seus direitos, 
segundo o procedimento (aliás sem específico amparo legal) 
instituído pela Portaria DMRC-G DG n. 1/74 (vide Parecer DNRC 
315/77-IOB 16/81, p. 208) 173.  

Esse princípio tem sido acolhido pacificamente pela jurisprudência pátria, do que se 
exemplifica: 

Ementa Nome comercial. Marca. Fábrica no Brasil para exportação. 
Prequestionamento. Art. 8º da Convenção de Paris. 1. Os artigos 6º – 
bis da Convenção de Paris e 16, 01 e 02, do Acordo não foram 
prequestionados. E, também, não foram prequestionados os artigos 
9º, I e II, da Convenção de Paris, 129, 130, 189, 190, 195, 207 e 209 
da Lei nº 9.279/96. 2. Nos termos da tranqüila jurisprudência da 
Corte, o nome comercial e a marca devidamente registrada merecem 
proteção, não sendo permitida a utilização no mercado interno por 
qualquer outra empresa que não detenha a titularidade. 3. A multa 
imposta no acórdão dos declaratórios, com base no art. 18 do Código 
de Processo Civil, fundada em que seriam protelatórios, não merece 
prosperar. 4. Recurso especial conhecido e provido, em parte. 

STJ - RESP  537756 Processo: 200300910716 UF: RS Terceira 
Turma,  04/11/2003,  DJ 10/02/2004 p.253 Relator Carlos Alberto 
Menezes Direito 174.  

Os nomes são assim livres de registro para sua proteção; mas disto não se depreenda 
que eles estejam dispensados dos outros requisitos legais de proteção. Com efeito, a 
CUP exige que haja algum tipo de proteção,  e não uma modalidade específica 175. 

                                           
173 [Nota do original] MUZZI, Fernando Cortes. Interpretação e aplicação das leis e atos referentes ao registro do 
comércio: instruções normativas do diretor geral do DNRC. Tabulae, Vol. 21 no. 16 p. 91 a 103. Set. 1987. O nosso 
texto assim prossegue: “A distinção é odiosa, em desfavor dos que aqui estão estabelecidos. Parece razoável, assim, a 
tese dos que entendem aplicável, mesmo aos nomes de empresa, o princípio geral do art. 4º. do CPI/96, que estende 
aos nacionais e residentes no País os direitos garantidos aos beneficiários de atos internacionais de que o Brasil seja 
parte”. 
174 > Superior Tribunal de Justiça - Revista do Superior Tribunal de Justiça Vol. 8, (78): 177-243, fevereiro 1996, p. 
214 RECURSO ESPECIAL Nº 36.898-7 — SP (Registro nº 93.0019853-0) Relator: O Sr. Ministro Eduardo Ribeiro 
EMENTA: Nome comercial Proteção decorrente do disposto no artigo 8º da Convenção da União de Paris. 
Desnecessidade de que haja sido feito o registro no Brasil. Marca — Registro. Não se pode vedar o uso a quem é 
titular do registro. A anulação desse haverá de ser pleiteada em ação direta 

175 Bodenhausen, op. cit., p. 133: “(c) The Article under consideration prescribes that a trade name should be 
protected, but does not specify how such protection must be given (…) The member states are free to regulate such 
protection (…)”.  



Aplica-se então a lei nacional para assegurar a proteção, segundo a regra do tratamento 
nacional 176, apenas sem exigência de depósito ou registro.  

Em particular,  tais nomes ficam sujeitos aos princípios da novidade, seja a relativa, seja 
a absoluta (ou distintividade) 177. A independência do registro não livra tais nomes da 
apuração de anterioridades, e não têm eles o benefício de qualquer prioridade 178.  

Ou seja, não se leia no art. 8º a criação de um direito absoluto, sem atenção aos próprios 
requisitos legais brasileiros para proteção de um nome empresarial. Ele tem de ser 
protegido, sem a menor dúvida, do mesmo jeito que o é um nome nacional¸segundo os 
mesmo princípios e requisitos, exceto que não se exige o registro.  

Os requisitos legais que dão fundamento da proteção 

Com efeito, não se imagine que – como ocorre com as obras protegidas pela Convenção 
de Berna – a simples publicação (ou publicização) de um nome comercial em qualquer 
país da CUP assegure imediata e universal proteção em todos os outros. A dispensa do 
requisito de registro tanto para as obras literárias quanto para os nomês pareceria igualá-
los nesse contexto, mas é engano 179.  

Na verdade, como se desfaz a estrutura básica da proteção, pela derrogação do registro, 
com seus consectários de publicidade e precisão de anterioridade, o elemento básico da 
proteção é a razoabilidade. A norma geral é derrogada, sem requilíbrio de suas 
disposições em favor da concorrência leal. Não se pode coonestar um ato desrazoável, 
contrário às boas práticas do comércio, só pelo engano de que a nome protegido pelo 
art.. 8º da Convenção recebe proteção imperial e acima do direito.  

Assim definiu a Suprema Corte da Alemanha no caso Elida em 1932. Em caso anterior 
(Eskimo Pie, 1929) o mesmo tribunal tinha dado proteção universal e incondicional a 
um nome americano; mas em Elida, a presença e desenvolvimento de boa fé de uma 
sociedade alemã com o mesmo nome, criando fundo de comércio por dez anos, sem que 
o nome suíço fosse utilizado de nenhuma forma na Alemanha, fez inclinar a balança 
para o lado da anterioridade nacional.  

Os tribunais tem seguido essa propensão: 

                                           
176 O primeiro princípio básico da Convenção de Paris é  que “cidadãos de cada um dos países contratantes gozarão 
em todos os demais países da União, no que concerne à Propriedade Industrial, das vantagens que as respectivas Leis 
concedem atualmente ou vierem posteriormente a conceder aos nacionais” (artigo II).  Trata-se de uma aplicação do 
princípio geral de não-discriminação.  Diz Bodenhausen, nos comentários oficiais da OMPI sobre o Art. II da 
Convenção: “The advantages which the nationals of the countries of the Union may claim in any other member 
country consist in the application, without any discrimination, of the national law as applied to the nationals of the 
country itself.” (...) “Under this category comes the very basic rule of the Convention, that nationals of each member 
State shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all other member States the advantages that their 
respective laws grant, or may grant in the future, to nationals of these latter member States” A Convenção, porém, vai 
além: “tudo isso sem prejuízos dos direitos previstos pela presente Convenção”. Ou seja, quando a Convenção der 
mais direitos aos estrangeiros do que os derivados da Lei nacional, prevalece a Convenção. Este é o chamado 
“princípio do tratamento nacional”. 
177 LADAS, Stephen P., Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection, Harvard 
University Press, 1975, vol. III, p. 1544 e seg.: “On the other hand, while a commercial name may not be required to 
be filed or to be registered as a condition to its protection, it may be subject to any other conditions for its protection 
and particularly to the condition of inherent or acquired distinctiveness”.  
178 LADAS, op. cit., p. 1551: “The absence of protection of a foreign enterprise’s name, unless such name is actually 
used in the country where the protection is sought, can be a serious handicap in case such na enterprise finds out later 
when it begins using its name in such country that the name has been appropriated deliberately or innocebntly by 
another as trade name or as a trademark”. 
179 Veja a extensa discussão do tema em LADAS, op. cit., 1554-1561, passim. 



A sólida posição internacional, sem dúvida, é proteger nomes na 
base de qualquer critério que garanta a razoabilidade no comércio. 
Registro em qualquer país pertinente é sem dúvida uma base 
razoável, pois tal registro é previsto em lei precisamente para o fim 
de dar publicidade da reivindicação a um nome e dela resulta a 
ficção da notificação a terceiros.  

Assim  sempre que este registro esteja disponível, e a empresa em 
questão utilizou-se dessa oportunidade, mesmo que sob o art. 8º da 
Convenção não exija o registro, a proteção deve ser assegura 
independente de uso.  

Uso no país pertinente  deve assegurar proteção porque ele manifesta 
a presença da atividade empresarial pelo interessado em tal  país.  

Conhecimento do nome pelos círculos interessados através de 
reputação criada pela notoriedade do uso em outro país, ou por 
anúncios, ou outro tipo de publicidade, deve também ser um 
fundamento adequado de proteção.  

Na verdade, este pode ser base de proteção mais vigorosa do que um 
uso casual do nome além das fronteiras, o que pode não ser em si 
mesmo prova da expansão da atividade comercial ou industrial no 
país estrangeiro, resultando em probabilidade de confusão pelo uso 
do mesmo nome por outra pessoa. 180 

Dos muitos interesses a considerar, deve-se levar em conta a inexistência de um registro 
ou base de dados internacional de todos os nomes de empresa 181, a boa fé e a criação de 
fundo de comércio pelo nacional, a presença do titular do nome estrangeiro no país no 
qual busca proteção, a intenção manifestada de uso, e do conhecimento no nome no 
país, seja pelo público em geral, seja por um público especializado, seja pelo 
competidor. 

De qualquer forma, não se defere a proteção à luz da CUP ao nome comercial 
estrangeiro, de forma a afrontar irrazoavelmente os interesses locais legítimos.  

Como o uso é relevante no caso brasileiro 

Sigamos o raciocínio de Ladas, examinando como primeiro elemento que suporta a 
proteção de um nome estrangeiro no Brasil o seu uso aqui.  Esse veio a ser o 
entendimento predominante no direito comparado. O Manual da OMPI registra:  

Se em um país membro a proteção de nomes comerciais for 
dependente do uso do nome e na proporção em que o outro nome 
possa causar confusão ou prejuízo com respeito ao primeiro nome 

                                           
180 LADAS, op. cit., p. 1561: “The sound international position, of course, is to protect names on the basis of any 
criterion which will ensure fairness in trade. Registration in the countries concerned is doubtless a fair basis, because 
such registration is provided by law precisely for the purpose of giving notice of a claim to a name and is constructive 
notice to third parties. Therefore, whenever such registration is available, and the enterprise in question has taken 
advantage of it, although under article 8 of the Convention registration is not required, protection of the registrant 
must be granted irrespective of use. Use in the country concerned should afford protection because it manifests the on 
going of activity by the enterprise in such country. Knowledge of the name by the interested circles through 
reputation created by the well-known use in another country, or by advertising, or other publicity, should equally be a 
proper basis of protection. Indeed this may be a more substantial foundation of a claim to protection than a casual use 
of the name across the frontiers, which may not in itself prove an expansion of industrial or commercial activity in the 
foreign country, resulting in likelihood of confusion by the use of the same name by another person”. 
181 A CUP obriga a proteção, em abstrato, dos nomes das empresas da Eritréia, que nem lei tem, quanto mais registro. 



comercial, tal requerimento e critério pode ser aplicado por tal país 
membro 182. 

“Se ....for dependente do uso...”. No Brasil, a tutela não resulta do uso, mas do registro; 
no entanto, em caso de uso de signos não registrados, colocados ambos à luz da 
concorrência desleal, a regra prior in tempore tem sido prestigiada.  

Não se imagine que se reduza, assim, a proteção do nome estrangeiro à simples 
concorrência desleal. A questão aqui é outra (embora a questão de concorrência desleal 
possa ser também relevante, conforme o caso). Como a regra do art. 8º faz a proteção 
prescindir do registro, o valor deste é neutralizado, em situação de comparação de dois 
nomes colidentes, e o elemento “uso” no território em questão se torna pregnante. 
Assim, a regra da anterioridade de uso opera como corolário da operação da derrogação 
da lei interna pelo teor do tratado. 

Com efeito, ao fazer prescindir a proteção do registro, a CUP cria uma situação 
singular, onde opera o princípio do tratamento nacional. Suprimindo o registro como 
elemento diferencial, a Convenção põe o nome nacional registrado ao mesmo pé de um 
nome não registrado; e na proteção dos nomes não registrados os princípios da boa fé e 
da anterioridade se aplicam, isonomicamente.  

Aqui, ressalta o valor do uso como elemento útil na ponderação de interesses em jogo, 
inclusive quanto à boa fé.    

Note-se que o uso que aqui discutimos é o “uso no comércio” 183, ou seja, uso 
substancial ou não casual nos negócios próprios do titular do nome 184. O simples 
conhecimento, sem que haja uso no comércio é tratado a seguir.  

Do valor relativo ao conhecimento do signo 

Passemos agora à consideração do conhecimento do nome estrangeiro (ainda que não 
usado “no comércio” ) como base de sua proteção.  

                                           
182 “5.133 In no case can protection be made conditional upon filing o/r registration of the trade name. However, if in 
a member country protection of trade names were dependent on the use of the name and to the extent that another 
trade name may cause confusion or prejudice with respect to the first trade name, such a requirement and criterion 
could be applied by that member country”. 

183 ASCENÇÃO, José de Oliveira. "As funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, 
nov/dez 2002, p. 17, p.340): Há todavia mais um elemento que não tem sido objecto de tanta atenção. 
Impede-se o uso de terceiros sem consentimento, "na sua actividade económica..." A frase surge em todos os 
instrumentos normativos internacionais, com as formulações próprias das várias línguas. Corresponde ao im 
geschaftlichen Verkehr alemão e ao uso dans la vie des affaires francês. O artigo 5/1 da Directriz sobre 
marcas, na versão portuguesa, fala em "uso na vida comercial". 

184 SCHETCHTER, Roger E.; THOMAS, John R. Intellectual Property. The law of copyrights, patents and 
trademarks. [s.l.], Hornbook Series, Thompson West, 2003.., nota 61, p. 554. “Since the point of trademarks 
is to enable consumers to relocate goods that they approve of, affixation of the mark to the goods as by itself 
is not enough to create protectable trademark rights. After all, consumers are not likely to begin associating 
the mark with a particular producer if there are thousands of units of the merchandise with the mark affixed 
all sitting in a warehouse behind locked doors and none available for actual purchase in retail stores. Thus, at 
common law, a merchant must actually “use” the trademark, by selling or leasing goods or services bearing 
the mark to the public in bona fide transactions in order to earn protectable trademarks rights. As one court 
has put it, “[t]he gist of trademark rights is actual use in trade.” Moreover, the use “must have substantial 
impact on the purchasing public”. Trivial or virtually invisible use of a mark will not be enough to establish 
common law trademark rights”. 



A questão do conhecimento do signo por terceiros surge seguidamente em Propriedade 
Intelectual. No âmbito da marca notória, em seu efeito extraterritorial, não é a 
apropriação do signo pelo titular estrangeiro que avulta, mas o fato de  

a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que 
nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma 
pessoa amparada pela presente Convenção,185 

Ou seja, de haver uma noção geral de que a marca pertence a certa pessoa, ainda que tal 
pessoa não tenha adquirido a propriedade da marca no país onde o conhecimento existe.   

O efeito do conhecimento do signo também surge, de forma diversa 186, no caso do art. 
124, XXIII do CPI/96, que considera irregistrável  

“o sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o 
requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua 
atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território 
nacional ou em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que 
assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a 
distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, 
suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca 
alheia”. 

Não se exige, aqui, um conhecimento geral, mas a presunção de que o requerente 
conhecia da marca estrangeira.  

O conhecimento do signo ainda atua para garantir um tipo especial de proteção além das 
fronteiras da especialidade, no caso do art. 125 do CPI/96 187, e como maniera de 
compensar ou atenuar a carência de novidade absoluta, ou distinguibilidade. Como já 
dissemos 188: 

A notoriedade de uma marca, ou seja, seu conhecimento pelo 
público além do território ou do mercado onde tem proteção jurídica, 
atua no sentido de mitigar pelo menos três princípios: da 
distingüibilidade da marca, o de territorialidade e o de especialidade 
da proteção 189.  

 O que se depreende desse rol de citações é que, em propriedade intelectual, e, em 
especial, no campo dos signos distintivos, se comprova um efeito jurígeno do 

                                           
185 Art. 6o bis(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se 
a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que 
constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade 
competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma 
pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá 
quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. 
186 Vide, quanto a esse ponto, BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre o disposto no art. 124, XXIII do CPI/96, in A 
Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
187  Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os 
ramos de atividade. 
188  BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2007,  § 5.2.1.4. Efeito desespecializante do extravasamento do símbolo 

189 [Nota do Original] BURST, Jean-Chacques e CHAVANNE, Albert. Droit de la propriété industrielle. Dalloz, 
1976, p. 210 e ss. Outros princípos marcários também podem ser afetados pelo conhecimento da marca: veja 
Mauricio Lopes de Oliveira, “O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta”. Revista da ABPI, Nº 
46, mai/jun  2000, p. 8. 



conhecimento, que criar proteção mesmo sem direito de exclusiva, além de outros 
efeitos importantíssimos 190 

O nome comercial receberá proteção, à luz do Art. 8º da CUP, sem nenhum requisito 
legal de notoriedade. A Convenção não o exige. No entanto, na construção histórica 
desta proteção 191, o conhecimento do signo no território onde se argüi a proteção é  
elemento central na apuração do contexto de boa fé dos eventuais usuários nacionais.  

Assim é que se nota corrente jurisprudencial de modo a mitigar a amplíssima exegese 
dada ao artigo 8º da CUP, de modo que os nomes comerciais só teriam tal amplitude de 
tutela caso angariassem de conhecimento público à altura 192. 

Nesse sentido, destacamos o seguinte julgado: 

“Em outras palavras, a proteção ainda que sem registro pressupõe 

que a denominação comercial não seja ignorada, que seja 

afamada, ainda que sem registro no local em análise. Esse, a meu 
ver, o alcance da norma, com vistas a combater a concorrência 
desleal daqueles que poderiam, eventualmente, tirar proveito de uma 
ausência registral, com vistas a locupletar-se de fama de nome 

comercial de terceiro”. 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, 
Apelação Cível de nº 1999.02.01056377-8, Rel. JC. Márcia Helena 
Nunes, publicado no DJ do dia 18.12.2007. 

 

Assim, não se exige a notoriedade para garantir-se a proteção, mas a sua ausência pesa 
na apuração da razoabilidade da proteção.  

Note-se que o critério da notoriedade dos signos distintivos já vinha sendo aplicado aos 
nomes empresariais, mesmo em conflitos internos, como elemento de ponderação de 
interesses contrastantes à luz da boa fé  193. 

Não obstante o extremo respeito que deva à ilustre relatora do acórdão acima indicado, 
não nos parece que a notoriedade junto ao público em geral  seja o único critério para 

                                           
190 Segundo a  nossa tese doutoral, BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas Uma Perspectiva a Semiológica. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007,  § 4  - Processos de Mutação Semiológica no Direito de Marcas, “a) O efeito 
jurígeno da criação do conteúdo da imagem-de-marca pelo público b) O efeito translativo de valores competitivos 
através da diluição c) O efeito extintivo de direito pela apropriação do signo marcário pelo público  d) O efeito 
jurígeno da efetividade de significação fora do alcance territorial do direito e) O efeito protetivo contra a efetividade 
de significação de uma outra marca fora do âmbito da especialidade”.  
191 Outra vez, remetemos o leitor a LADAS, op. cit., 1554-1561, passim.  

192 Tal posicionamento ainda não é pacífico. Vide: “Certo é que o d. Relator entendeu inaplicável o art. 6 bis da 
CUP porque, a seu sentir, inexistente, no presente caso, a notoriedade exigida para proteger-se a marca sem registro 
no nosso País. Todavia, entendeu que o art. 8 não exigiria a fama em relação ao nome da empresa, e por isso 
considerou nulo o registro marcário que imita o nome comercial da autora”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 
1ª Seção Especializada, Rel. Des. Maria Helena Cisne, Embargos Infringentes de nº 98.02.34759-0, em referência ao 
voto vencido do Des. André Fontes na Apelação Cível pertinente. 

193 Cita LEONARDOS, Gabriel F., A tutela do Nome Empresarial,. In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Jabour. 
(Org.). Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 135 e seg.., o caso dos 
seguintes nomes comerciais: “SOTHEBY´S (sentença da 3ª VCiv de SP no proc. 308/93, de 24/05/1993); 
“BORDADOS LAPA” (ac. un. na AC 74.635 da 5ª CCiv TJSP, de 30, 05, 1955, in RT 251/228-235); 
“VIDROBRÁS” (ac. un. na AC 115.008 da 6ª CCiv TJS, de 15.06.1962), in RT 334/173-175); SULAMÉRICA” (ac. 
un. na AC 21.792 da 4ª CCiv TJGB, de 25.06.1962, in RTJGB 4/242-244, 1963); e “BALILA” (ac. un. na AC 
272.803, da 6ª CCiv TJSP, in RT 525/62-66 - jul./1979). 



deflagrar a proteção. Entendemos que, aqui também, se aplicaria, na construção da 
proteção própria do nome empresarial ao abrigo do art. 8º o critério do art. 125 do 
CPI/96. Se o utente ou registrante nacional do nome empresarial “evidentemente não 
poderia desconhecer em razão de sua atividade”, aqui também essa presunção opera em 
favor do titular do nome estrangeiro.  

Conclusão quanto a esta seção 

O nome empresarial estrangeiro é protegido no Brasil sem qualquer requisito de 
registro, eis que o texto convencional derroga em favor do tiular estrangeiro dos 
interesses relativos ao nome quanto a esse ponto.  

Tal proteção, no entanto, apenas aplica ao titular estrangeiro os mesmos requisitos 
exigíveis ao titular nacional  para aquisição de proteção (tratamento nacional). No 
entanto, como o sistema de registro é elemento estrutural dos direitos, inclusive pela 
publicidade e clareza de anterioridades, a supressão ocasionada pela derrogação tem de 
ser reequilibrada, caso a caso, com a aplicação de critérios de razoabilidade. Verifica-se, 
in casu, a aplicação do substantive due process of Law resultante do art. 5º LIV da 
Constituição Federal.  

O critério de reequilíbrio é o do procedimento honesto da vida empresarial. Os 
seguintes instrumentos de razoabilidade são oferecidos pela jurisprudência nacional e 
pelo direito comparado: 

(a) quando o titular estrangeiro faz uso “no comércio” (ou seja, substantivo e sério) de 
seu nome no território brasileiro, esse uso demarca a sua pretensão, como anterioridade 
em face de qualquer terceiros. 

(b) quando, mesmo sem se fazer uso “no comércio”, o nome é conhecido do público, ou 
se o utente ou registrante nacional do nome empresarial “evidentemente não [no] 
poderia desconhecer em razão de sua atividade”, o interesse do titular estrangeiro 
prepondera em face de terceiros.  

(c) se o titular estrangeiro do nome perfaz ato registral (inclusive pela nacionalização de 
filial) ele terá os mesmo direitos que atribui o registro nacional a quaisquer terceiros, 
sem derrogar da aplicação dos critérios (a) e (b) em relação aos fenômenos que excedem 
o  alcance do registro estadual.  194.  

 

                                           
194 Note-se que a nacionalização de filial recebe publicação no DOU, e pode-se entender que, neste caso, o 
requisito estrutural da publicidade estaria satisfeito além do escopo estadual previsto no Código Civil.  
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Aplica-se aos nomes empresariais o critério concorrencial 

Não há, na norma brasileira de proteção aos nomes de empresa, nenhuma regra formal 
de especialidade. Há sim, norma de exclusão quanto ao registro (estadual) de todos os 
nomes que impliquem em confusão: 

Aplica-se plenamente ao nome empresarial o princípio da unicidade 
de proteção. O nome empresarial deve distinguir-se de qualquer 
outro já inscrito no mesmo registro; se o nome for idêntico ao de 
outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga (CC 
2002, art. 1.163) 195.  

“Unicidade” vem a ser aqui a inexistência de qualquer outro signo contrastante, sem se 
apurar a especialidade, ou seja, as lindes da concorrência, no conceito de Schechter 196. 
Tal atributo resultaria, segundo certos autores, da natureza, própria ao nome 
empresarial, de designação de pessoa, ainda que moral 197.  

Assim, sem se ater à concorrência econômica, as regras de exclusão aplicáveis quando 
se apura a registrabilidade entre nomes empresariais segue apenas a confundibilidade 

                                           
195 BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução, op. cit., 2ª. Ed.  
196 SCHECHTER, Frank I, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 HARV. L. REV. 813, 831 (1927): “the 
preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection”. 
DANNEMAN, Siemensen Bigler & MOREIRA, Ipanema. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. 
Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005.p. 260.: Unicidade – Esta característica garante que o consumidor terá 
somente a imagem desta marca na mente, pois não existe nenhuma outra marca que se assemelhe. 
197 SILVEIRA, João Marcos,  O nome empresarial no novo código civil. Revista da ABPI nº 61, 2002, p. 33-35, "Isso 
significa que, na medida em que esteja em jogo a função de identificação subjetiva do nome comercial ou empresarial 
que diga respeito à personalidade do empresário ou da sociedade, gozam estes de direitos exclusivos absolutos e 
ilimitados, trate-se de firma ou denominação.” COELHO. Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Volume I. 12ª 
edição. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 182 – 184.: "A terceira diferença está relacionada ao âmbito material da tutela. A 
marca tem a sua proteção restrita, em razão do princípio da especificidade, ao segmento dos produtos ou serviços 
passíveis de confissão pelo consumidor (salvo no caso excepcional da marca de alto renome, cuja proteção é especial 
e abrange todas as classes), enquanto o nome empresarial é protegido independentemente do ramo de atividade 
econômica a que se dedica o empresário. Como visto acima, a proteção liberada ao nome empresarial não visa apenas 
impedir confusão entre os consumidores, mas principalmente preservar a reputação do titular da empresa, junto aos 
fornecedores e financiadores. O protesto de títulos em nome de um pode prejudicar o crédito de outro empresário, 
com nome igual ou semelhante. E este prejuízo independe do específico ramo de negócio explorado por eles. Por tal 
razão, aquele que primeiro registrar o nome na Junta Comercial pode impedir que outro adote, no Estado 
correspondente, nome igual ou semelhante, ainda que as atividades não sejam concorrentes".  



em abstrato, ou seja, sem levar em conta a concorrência real ou potencial entre os 
titulares de nomes  198.  

À diferença do que ocorre com as marcas, cuja lei de regência prevê 
um complexo regulamento de irregistrabilidades, inclusive em face 
de nomes empresariais, a norma aplicável a estes últimos apenas 
recusa o registro a nome comercial que conflite com outro, da 
mesma espécie. A questão ainda se agrava pelo fato de que, na 
estrutura atual das Juntas Comerciais, de base estadual, o preceito é 
aplicado apenas no contexto do próprio órgão registral - ou seja, no 
estado onde o arquivamento se procede. 

Para regular essa análise, assim preceitua a Instrução Normativa nº 
53/96, do DNRC, artigo 10: “entre firmas ou razões sociais, 
consideram-se os nomes por inteiro, havendo identidade se 
homógrafos e semelhança se homófonos”. E entre denominações, 
“consideram-se os nomes por inteiro, quando compostos por 
expressões comuns, de fantasia, de uso generalizado ou vulgar, 
ocorrendo identidade se homógrafos e semelhança se homófonos”; 
“quando contiverem expressões de fantasia incomuns, serão elas 
analisadas isoladamente, ocorrendo identidade se homógrafos e 
semelhança se homófonos” 199. 

Já se vê, que à luz de tais regras, aplicáveis à colisão de nomes em abstrato, quando se 
postula registro, podem surgir, como de fato surgem, conflitos no plano concorrencial.  

Quando desaparece a unicidade 

Se por ocasião do registro se apura a colidência em abstrato, na atrição material dos 
nomes empresariais no mercado, ressurge o critério de concorrência 200. Não se trata de 
disfunção da ordem prática, pois essa colisão ressalta de uma outra função do nome 

                                           
198 ASCARELLI, Tulio, Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales – Barcelona, 1970, pág. 379: "Es 
decir, puede cuestionarse si la denominación social no deberia diferenciarse de la de cualquer otra persona jurídica o 
colectividad y si, a su vez, no deberia protegerse en todo el território nacional y, por tanto, más allá del ámbito de la 
actividad desarrollada y de su esfera territorial, contra la possibilidad de confusión con la denominación de otra 
persona jurídica o colectividad. De otro modo, en efecto, la tutela de la denominación no comprende el possible  
perjuicio que tambiém ocasionar (por ejemplo, a efectos del crédito bancario) una denominación similar para 
actividades diversas; esta  consecuencia,  admisible  en  el nombre comercial e inevitable en el nombre civil, por la 
lícita existencia de homónimos, está lejos de ser necessaria para la denominación, libremente elegida, de la persona 
jurídica o de la colectividad organizada”. Em sentido similar:  GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da 
Propriedade Industrial, Forense, 1976, vol. I, pág. 493, nº 194, e vol. II, t. II, parte III, págs. 320 e segs.  
VALVERDE,Trajano Miranda, Sociedade por Ações, Forense, 1941, Vol. I, pág. 52, nº 39; FERREIRA, Waldemar 
Tratado de Direito Mercantil, Freitas Bastos, 1939, vol. II, págs. 89-90, nº 68 inc. IV; CARVALHO DE 
MENDONÇA, J.X.,  Tratado de Direito Comercial, Freitas Bastos, 1934, vol. II nº 175 
199 BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução, op. cit., 2ª. Ed 
200 Embargos Infringentes, 70009640939, Relator: Pedro Luiz Rodrigues Bossle, EMENTA:  EMBARGOS 
INFRINGENTES. REGISTRO DA PESSOA JURÍDICA E DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. Pedido de nulidade 
de registro de nome comercial colidente. Impossibilidade, pois ausente a hipótese de concorrência desleal ou de 
confusão de nomes a confundir os consumidores. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS, POR 
MAIORIA. (Embargos Infringentes Nº 70009640939, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Pedro Luiz Rodrigues Bossle, Julgado em 01/10/2004).  Tribunal de Justiça do RS, 01/10/2004, Terceiro 
Grupo de Câmaras Cíveis,1. Registro de títulos e documentos. Nome comercial. Nulidade. Descabimento. 2. Nome 
comercial. Marca comercial. Distinção. Registro. Anterioridade. Especificidade. Carater relativo. Utilização. 
Emprego de denominação similar . Pessoas juridicas que atuam em ramos distintos. Núcleo da denominação. 
Distinção. Efeitos. Lf-9279 de 1996 art-124 inc-v. Interpretação. Confusão. Impossibilidade. Concorrência desleal. 
Inocorrência. Principio da ampla proteção ao nome comercial. Interpretação. Direito ao uso exclusivo. Descabimento. 
Proteção. 3. Casa cor promoções comercial Ltda. 4. "Casa cor" comércio de tintas Ltda. Acórdão referente 
70003034790 



empresarial: do designativo já não mais da pessoa moral, mas da atividade (amoral, mas 
empresarial, e sujeita à regra dos usos honestos) 201.  

Gama Cerqueira, sem surpresa, aponta para essa peculiaridade: 

“a proteção das denominações sociais não pressupõe 
necessariamente o elemento “concorrência”, circunstância que 
apenas influi para agravar a possibilidade de confusão” 202 

Assim, há a possibilidade de confusão. É nesse sentido que se lê o dispositivo do 
CPI/96: 

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...) 

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento 
ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em 
estoque produto com essas referências; (...) 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

Havendo confusão, ou confundibilidade, se apura a colisão concorrencial. Essa 
tendência é claramente revelada nos julgados, como nota extensamente Gabriel 
Leonardos: 

A aplicação do princípio da especialidade (também chamado por 
muitos de princípio da "especificidade") na aplicação da proteção ao 
nome empresarial, segundo o qual a proteção opera apenas em face 
de empresas concorrentes, foi reafirmada algumas vezes. Em 19-5-
2005 decidiu o Tribunal que podiam coexistir com os respectivos 
nomes as empresas ODEBRECHT S/A (autora) e ODEBRECHT 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA. (ré) na medida em 
que "diversas as classes de registro e o âmbito das atividades 
desempenhadas pela embargante (comércio e beneficiamento de 
café) e pela embargada (arquitetura, engenharia, geofísica, química, 
petroquímica, prospecção e perfuração de petróleo), e não se 
cogitando da configuração de marca notória, não se vislumbra 
impedimento ao uso, pela embargante, da marca Odebrecht como 
designativa de seus serviços, afastando-se qualquer afronta, seja à 
denominação social, seja às marcas da embargada" (ED nos ED no 
AgRg no REsp 653.609/RJ, unânime, 4ª Turma, rel. Min. Jorge 
Scartezzini). 

Na mesma linha, em 29-6-2006 foi julgado caso em que o nome 
empresarial da autora, McGregor Corporation, também havia sido 
por esta registrado como marca, e a ré, McGregor Comercial Ltda., 
atuava em ramo comercial distinto. Decidiu o STJ: 

                                           
201 SILVEIRA, João Marcos, op. cit.: “Já a tutela do nome comercial ou empresarial objetivo, isto é, considerado em 
sua função de "sinal de trabalho", deve levar em consideração fatores de ordem concorrencial, em especial as regras 
de repressão à concorrência desleal, aí sim entrando em jogo elementos como o ramo de atividades e âmbito de 
atuação (mas não o "local de registro", que nenhuma pertinência guarda com a análise a ser levada a cabo)”. No 
sentido de que nem mesmo como sinal de trabalho (ou seja, distinção na atividade empresarial, e não designativo de 
pessoa), caberia a limitação ao campo em que exerce a concorrência, vide Newton Silveira, A Propriedade Intelectual 
e as Novas Leis Autorais, 2a. ed., Saraiva, 1998, p. 18), e a decisão do STJ, no REsp n. 30.751-3-SP, Quarta Turma, 
Ministro Relator Ruy Rosado de Aguiar, 01/08/1994:“Por sua natureza, o nome comercial é direito exclusivo 
absoluto, não limitado ao ramo de atividade, de modo que, ao menos quanto às denominações, não podem coexistir 
no território nacional duas idênticas. No caso de firmas, o princípio se atenua, em face do dever de veracidade na sua 
formação. Os ramos de atividades e a localização só serão levados em conta em casos de imitação, a fim de se 
determinar a possibilidade de confusão”. 
202 João da Gama Cerqueira, parecer constante na Revista dos Tribunais  vol. 249/37 



1. (..) o exame de eventual colidência entre marca integra da pelo 
nome comercial do titular versus marca alheia idêntica ou 
semelhante posteriormente registrada não pode ser dirimido apenas 
com base na anterioridade, subordinando-se, em interpretação 
sistemática, aos preceitos relativos à reprodução de marcas, 
consagradores do princípio da especificidade (arts. 59 e 65, XVII, da 
Lei n. 5.772/71). Precedentes. 

2. Orientação que se mantém mesmo em face da Convenção da 
União de Paris, ante a exegese sistemática dos arts. 2° e 8°, não se 
havendo falar em proteção marcária absoluta tão-só porquanto 
composta de nome comercial. Precedente (REsp 658.702/ RJ, 
unânime, 4'ª Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini). 

Em 4-11-2003 foi reiterada a proteção ao nome empresarial na ação 
movida por Companhia de Calçados Clark (autora) contra Clarks 
International Brazil Agenciamento e Comércio Ltda. (ré): "Nos 
termos da tranqüila jurisprudência da Corte, o nome comercial e a 
marca devidamente registrada merecem proteção, não sendo 
permitida a utilização no mercado interno por qualquer outra 
empresa que não detenha a titularidade" (REsp 537.756/RS, 
unânime, 3ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Direito). Neste caso, a 
ré era fabricante de calçados por encomenda da empresa inglesa 
C&J International Limited, que ingressou na lide como assistente da 
ré. A empresa inglesa comercializa há longo tempo no exterior 
calçados sob a marca "CLARKS", mas a autora possuía 
anterioridade no território brasileiro sobre o nome e marca 
"CLARK", usado também na indústria de calçados, que remontava 
ao início das atividades da autora, em 1822, ano da independência do 
Brasil! E interessante notar que neste caso foi vedada a colocação 
dos calçados da ré no mercado interno brasileiro, em razão da 
precedência do direito da autora, mas foi autorizada a fabricação de 
calçados no Brasil desde que a produção fosse destinada 
exclusivamente à exportação. 

Da colisão entre nomes e marcas 

Se aparece veemente o critério da concorrência no conflito entre nomes comerciais, 
quanto designativo de atividade empresarial, com mais razão há aplicação do mesmo 
princípio no tocante ao conflito com marcas de produtos e serviços. Neste contexto, se 
aplicam os princípios comuns a todas as modalidades da propriedade intelectual 203.  

Nestes casos, se distinguem duas hipóteses: a do conflito direto de direitos válidos (ou 
insuscetíveis de argüição de nulidade) e a da ação contrária aos usos honestos do 
comércio, entre pessoas que eventualmente também detém direitos exclusivos 204.  

                                           
203 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial,1ª edição, Forense, Rio, 1946, vol. l, pg. 79 
define a propriedade industrial como "o conjunto dos institutos jurídicos que têm por fim prevenir e reprimir a 
concorrência desleal no comércio e na indústria". E ressalta: "na base das leis particulares da propriedade industrial, a 
que acima aludimos, encontra-se o princípio ético da repressão da concorrência desleal comum a toda a matéria. É 
esse princípio que informa aquelas leis que são, no fundo, leis contra a concorrência desleal, no campo do comércio e 
da indústria, como, em outra esfera, as leis do mesmo caráter que protegem a propriedade literária e artística". 
204 ROUBIER, Paul, Le Droit de Ia Propriété Industrielle, Sirey, 1950, tomo I, pg. 13 :  "L'action en responsabilité se 
situe, en effet, dans le domaine de Ia liberté générale; elle suppose la démonstration de cetaines conditions 
particulières, dont l’une au moins, dans le tas de la responsabilité ordinaire de 1'article 1382, se réfère à une 
appreciation de la conduite du défendeur, à savoir la faute; le demandeur, dans l'action em concurrence déloyale, 
devra établir que le préjudice qui lui est causé provient d'une faute du défendeur. Mais si au contraire il existe un droit 



Falamos desta duplicidade no nosso texto de 2003: 

Concorrência e direitos exclusivos 

Nos casos em que a concorrência é afetada por uma exclusividade 
legal – marca registrada, patente concedida, desenho industrial 
registrado (e examinado...), direito autoral, cultivar registrado – o 
exercício do direito independe de efetividade de concorrência, pois 
um dos atributos mais fragrantes da exclusividade em propriedade 
intelectual é exatamente essa. Nesses casos (com exceção, como 
veremos, das marcas registradas) é irrelevante se o infrator é ou não 
competidor, e se está ou não em competição efetiva com o titular do 
direito.  

De outro lado, a análise da concorrência é sempre crucial em todos 
os casos relativos à propriedade intelectual. Não só pela pertinência 
para a definição das indenizações em caso de violação – pois o dano 
a ser considerado deve ser sempre efetivo. (...) Mas também pela 
própria circunscrição do direito exclusivo, como ocorre no caso de 
patentes que não são violadas no caso de um uso não comercial – 
embora se possam imaginar usos comerciais fora da concorrência, 
difícil é conceber um uso não comercial por um concorrente. Outros 
impactos da concorrência real sobre a estrutura ou exercício dos 
direitos poderiam ser facilmente compilados. 

E, logo adiante, falando da hipótese em que se confrontam direitos exclusivos válidos 
ou não questionáveis: 

Direitos da concorrência e direitos de exclusividade: cumulação ou 
alternativa?  

Uma questão interessante é se a existência de direito exclusivo 
exclui as pretensões relativas à concorrência desleal; se o magis da 
exclusividade exclui o minus da tutela à concorrência. Embora se 
encontrem eminentes argumentos neste sentido, fato é que a 
concorrência desleal (técnica ou metaforicamente) se acha 
correntemente cumulada na jurisprudência dos nossos tribunais. Tal 
se dá, especialmente, levando em conta os aspectos que excedem aos 
limites do direito exclusivo, ou como agravante da lesão de direito 
abstrata.  

De outro lado, é corrente – e perfeitamente adequada – a argüição de 
concorrência desleal em certas situações em que o direito exclusivo 
não tenha condições de se exercer: elemen-tos de criação não 
suscetíveis de direito autoral, marcas não registradas, etc.  

Como regra, nestes casos o que cabe repressão é ao risco de 
confusão ou denigração, e não a proteção substantiva da criação 
tecnológica, do signo distintivo, ou da criação intelectual em si 
mesma.  

Não se pode exercer, em particular, a tutela da concorrência desleal 
em situações em que a própria Constituição veda a constituição de 
interesses, como no caso de patentes extintas, ou direitos autorais no 
domínio público, onde – acima de qualquer interesse privado de 
concorrência – existe um interesse público na circulação e uso livre 

                                                                                                                            
privatif, la reconnaissance de ce droit aboutit à la constatation d'une prérogative qui doit être respectée par toute autre 
persone, et toute atteinte à ce droit constituera, ipso facto, une infraction qui emportera une sanction juridique".  



das informações tecnológicas e das criações estéticas. Neste caso, o 
interesse público impera, mesmo porque o interesse privado já foi 
plenamente satisfeito, segundo o balanceamento de interesses 
sancionado constitucionalmente. 

Outro interessante aspecto da análise da concorrência é no conflito 
de duas exclusividades, hígidas e inatacáveis, resultantes, por 
exemplo, de títulos nulos mas cuja desconstituição se acha prescrita, 
ou entre títulos cuja exclusividade é legalmente limitada (nomes 
empresariais), ou ainda entre títulos jurídicos diversos (marca e 
nome comercial).  

Nestes casos, a existência de concorrência real e do conflito exige 
solução judicial, e os critérios de anterioridade ou outros que a 
jurisprudência elaborar, serão aplicados mas somente uma vez que 
tal lide se configure como lesão de concorrência. Como nota julgado 
do TJRS, para se sancionar com proibitória o conflito de dois títulos 
vigentes e válidos, é preciso “situações de mesmo lugar, confusão 
manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, 
concorrência desleal, aproveitamento de situações e motivação de 
uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis”.   

A regra de que uma marca não pode ser deferida, se conflitar com nome empresarial, 
está explícita na legislação 205. A regra inversa, de que a exclusiva de nomes 
empresariais também não pode suprimir direitos assegurados por marcas não é 
manifestada 206, mas decorre do sistema de direito 207.  

                                           
205 CPI/96: Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) V - reprodução ou imitação de elemento característico ou 
diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou 
associação com estes sinais distintivos. Comenta IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade 
Intelectual. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
p. 210. "Este dispositivo marca acentuado avanço em relação à Lei precedente. O dispositivo, deixando a linguagem 
parcimoniosa do inciso V do art. 65 da Lei de 1971, fixa os parâmetros de julgamento da proibição, mandando que só 
não se registrem elementos definidores de nome de empresa ou título de estabelecimento quando pertencentes a 
terceiros e na medida em que o emprego possa dar lugar a situações de confusão ou associação. Portanto, o suporte 
fático da norma proibitiva compõe-se de três elementos: a) sinal definidor de nome de empresa ou título de 
estabelecimento; b) ilegitimação do pretendente ao registro, por lhe não pertencer o nome e lhe não ter sido 
concedido direito de explorá-lo e c) possibilidade de confusão. O requisito “c” atenua o caráter absoluto que muitos 
atribuem ao nome comercial, por interpretação larga da noção de exclusividade que lhe confere a Constituição da 
República. A jurisprudência dos tribunais tem imposto limites a esse direito, orientando-se pelo dado possibilidade de 
confusão, além de atentar para o poder definidor do nome. A nova Lei, ao consagrar, em boa hora, esses princípios, 
dá à comparação entre nome comercial e marca o mesmo tratamento aplicável à verificação de conflito entre marcas. 
Oportuno, aqui, igualmente, o acréscimo do conceito de associação, a evitar que se tire proveito econômico 
parasitário do prestígio de nome comercial alheio". 

206 COELHO. Fabio Ulhoa, op. cit. "Mas, cabe a indagação: e se o conflito for entre nome empresarial e marca? 
Imagine-se, com efeito, que o fabricante de produtos de higiene, chamado Souza & Irmãos Ltda., titular da marca 
registrada Sol, resolva impedir que o comerciante de utensílios de banheiro, denominado Comércio e Representação 
Sol Ltda., seja proibido de utilizar o seu nome empresarial, em vista da possibilidade de confusão entre os 
consumidores. Complemente-se a hipótese, cogitando que o registro do nome na Junta Comercial é anterior ao da 
marca no INPI. Como solucionar este conflito? Na lei, não se encontra dispositivo regulando a matéria, mas a 
jurisprudência tem normalmente prestigiado a tutela da marca, em detrimento da do nome empresarial, mesmo 
quando o registro deste é anterior. Exige-se, contudo, em função do princípio da especialidade, que o titular da marca 
e o do nome colidentes operem no mesmo segmento de mercado (salvo se a marca for de alto renome, quando o 
empresário goza de proteção em todos os segmentos)." 
207 LEONARDOS, Luis. Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais. Revista da ABPI, nº 41, 1999, p. 
35-40: “Assim, não há dúvida que o titular de marca pode impedir a sua reprodução ou imitação para ser usada como 
nome comercial ou como título de estabelecimento de terceiros. Era o que dispunham expressamente os artigos 111, 
n° 2, e 120, n° 5, do antigo Decreto-Lei n4 7.903/45, cujos princípios foram mantidos nos artigos 94, inciso 1°, e 100, 
n° 5, do Decreto-Lei n° 254/67, todos proibindo o registro como nome comercial ou como título de estabelecimento 
às denominações suscetíveis de confusão com marcas de terceiros. Ainda que estas normas estejam, hoje, revogadas, 



Assim, seja como lesão às regras do proceder honesto, seja simplesmente como 
mecanismo de resolver problema de colisão de direitos, sem nenhuma tintura de 
concorrência desleal (mas concorrência impossível, em face de exclusivas 
contrastantes), cabe uma análise concorrencial do conflito entre signos distintivos: 

10. Quer sob a figura do desvio de clientela, quer sob a figura da 
concorrência desleal inespecífica, objeto dos artigos 195, Ill e V, 
e 209, da Lei 9.279/96, freqüentemente aparece a reprodução ou 
imitação de marca como elemento caracterizados de nome 
comercial ou de título de estabelecimento. É irrelevante que a 
marca tenha por fim assinalar mercadorias ou produtos, que o título 
de estabelecimento distinga o próprio estabelecimento comercial e 
que o nome comercial identifique o comerciante, porquanto a 
utilização de elemento caracterizados comum trará inevitável 
confusão 208. 

Nos casos em que inexiste concorrência desleal, e determinada a colisão, o critério da 
prioridade é consagrado 209.  

A revisão da jurisprudência relevante do TRF2 

A jurisprudência do TRF-2 210 tende a tutelar o nome comercial em  face dos conflitos 
com signos marcários, de modo que aquele prevaleça sobre este, desde que o tenha sido 
objeto de depósito pretérito ao pedido de registro no INPI 211. 

                                                                                                                            
como também o está o Decreto-Lei n° 1.005/69, que dispunha de modo semelhante quanto aos títulos de 
estabelecimento (artigo 91, n° 5) e abolia, pela primeira vez, os registros de nomes comerciais, fazendo sua proteção 
decorrer de sua simples adoção nos atos constitutivos da sociedade arquivados no Registro do Comércio (artigo 166), 
permanecem em pleno vigor os princípios expostos, que decorrem da proteção outorgada às marcas, garantindo sua 
propriedade e exclusividade e pelo que dispõe o artigo124, V, da atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). 
Pelo artigo 119 do Código da Propriedade Industrial anterior (Lei n° 5.772/71) o nome comercial e o título de 
estabelecimento continuariam a gozar de proteção através de legislação própria, a qual se encontra na própria 
Constitutição, no artigo 3°, § 2°, da Lei das Sociedades Anõnimas, no artigo 35, V, da Lei 8.934/94 (dispõe sobre o 
registro público de empresas mercantis), mantendo o que se encontrava no artigo 38, IX, da Lei do Registro do 
Comércio anterior (Lei n° 4.726/65) e no artigo 195, V, da Lei 9.279/96, além da regra de proteção aos nomes 
comerciais independentemente de qualquer registro, contida no artigo 8° da Convenção de Paris, aplicável 
internamente por força do artigo 4°, da Lei 9.279/96” . 
208 LEONARDOS, Luis, op. cit. 
209 Como exemplo: “Direito ao nome comercial surge com a constituição da sociedade, através do registro ou 
arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial, enquanto a marca depende do registro no INPI, 
atendidas às disposições pertinentes do Código de Propriedade Industrial. Ambos, entretanto, conferem à empresa 
que os tenha obtido o direito de utilizá-los com exclusividade, em todo o Território Nacional. No eventual conflito 
entre os referidos registros (Nome Comercial e Marca), prevalece o mais antigo, em respeito aos princípios da 
originalidade e novidade”. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro  Embs. Inf. nº 71/2001 na Ap. nº 9.214/99 – Relator: 
des. Sérgio Cavalieri Filho, Pág. 264 Revista Forense – Vol. 363 Jurisprudência Civil 

210 Essa tendência também pode ser encontrada nas ações de abstenção de uso de signos 

distintivos, de competência dos juízos estaduais. Como exemplo, registre-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, 14ª Câmara Cível, Apelação Cível de nº APELAÇÃO CÍVEL N° 2.0000.00.495299-2/000, Rel. 

Des. Valdez Machado, “AÇÃO VISANDO À ABSTENÇÃO DO USO DE NOME E MARCA - SIMILITUDE DE 

ATIVIDADES - ANTERIORIDADE DE REGISTRO, EM RELAÇÃO AO NOME E À MARCA DA 

DEMANDADA - POSSIBILIDADE DE ENGANO. Havendo a requerente registrado seu nome comercial em data 

anterior à requerida na Junta Comercial, além de ter obtido junto ao INPI o direito de uso exclusivo de determinada 

marca, se outra empresa do mesmo ramo a utiliza, possibilitando o engano e confusão por parte do consumidor, deve 

a última ser impedida de continuar a fazer uso de tal expressão”. Outro julgado interessante é proveniente do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, oriundo da 4ª Câmara Cível, na Apelação Cível de nº 310/91, relatada pelo 



Em alguns casos, é suscitada a tese de que os nomes comerciais teriam, inclusive, 
proteção absoluta, especialmente na hipótese de identidade mercadológica (mas em 
alguns casos, nem afinidade de ramos fora exigido pelos magistrados). 

Neste sentido, rezam reiterados julgados: 

“Ultrapassada essa questão, e melhor refletindo acerca da exceção ao 
sistema atributivo de marcas, qual seja, a proteção dada ao nome 
comercial pelo art. 8º da Convenção Unionista de Paris, saliento 
inicialmente que se por um lado as cláusulas de irregistrabilidade, 
via de regra, devem ser aplicadas segundo o princípio da 
especialidade, por outro, a proteção unionista dada ao nome 

comercial é mais ampla, absoluta. Outrossim, não se pode 

perder de vista que o registro de marca sujeita-se à 

caducidade, enquanto que o registro do nome comercial no 
órgão respectivo não (...) Dessa feita, se os registros mencionados 
no relatório reproduzem elemento característico do nome 
empresarial da ora autora, ora segunda epelante (MANCHESTER 
CHEMICAL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.) – MANCHESTER 
–, cujo registro deu-se anteriormente à data do depósito do 

registro anulando, outra outra não é a conclusão senão de que há 
de ser mantida a decisão de primeiro grau.”. (grifos nossos) 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, 
Apelação Cível de nº 98.02.12489-3, Rel. Des. André Fontes, 
publicado no DJ do dia 04.07.2007. 

 

“Dessa forma, evidencia-se a existência de nulidade sobre o registro 
da marca “VIAÇÃO SANTA LUZIA”, na medida em que o signo se 
consubstancia em elemento característico inserto no nome 
empresarial de outra empresa, cuja constituição é bem anterior ao 
seu registro. 

                                                                                                                            
Des. Marden Gomes, julgada em 30.4.1991: “Nome comercial. O prejudicado pode pedir a modificação sempre que 

houver semelhança de nomes e ramos de atividade, capaz de gerar confusão”. Merece citação, ainda, julgado do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível de nº 70011885332, Rel. Des. Ubirajara 

Oliveira: “No que concerne ao nome comercial inscrito na Junta Comercial, a regra geral é que a exclusividade ocorra 

“apenas dentro do Estado” (HAMMES, ob. cit., p. 286). Ocorre, porém, na hipótese em mesa, que as duas empresas 

atuam no sul do país, a autora com registro mais antigo na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, e a 

demandada na do Rio Grande do Sul. Visível a circunstância de aproveitamento, pela nova empresa, da palavra que 

assume maior prestígio (“Schlagwort”) na denominação, com repercussão inegável nos dois Estados meridionais. 

Assim, no caso concreto, concluo ser necessária a mudança não só da marca, mas também da palavra que “assume 

valor atrativo”, a saber, RIOMED, na designação da requerida”. 

211 Contudo tal posicionamento não é unânime, consigne-se importante julgado RE n. 11.971-4, SP 2.ª Turma, 
Relator Min. CARLOS MADEIRA, RTJ 122/1.148, de 31.3.87, assim ementada: "Nome Comercial e Marca. Apesar 
da anterioridade do registro na Junta Comercial, a denominação e a marca usadas pela firma cedem vez às da firma 
mais nova que as registrou no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Eficácia do registro no órgão federal, que 
afasta a do órgão local." 

 



É de se notar, ainda, que ambas as empresas atuam no mesmo 
segmento mercadológico, qual seja, o de transporte de passageiros, o 
que poderia certamente levar o público consumidor a erro, dúvida ou 
confusão”. (grifos nossos) 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, 
Apelação Cível de nº 1999.51.01.01028-7, Rel. Des. Liliane Roriz, 
publicado no DJ do dia 05.07.2007. 

 

“Da leitura de fls. 147/154, verifica-se que a empresa estrangeira 
MET-L-CHEK COMPANY, ora apelada, foi constituída no ano de 
1952, enquanto que os atos constitutivos da autora datam de 1992 
(fls. 14/25), o que permite concluir que milita em favor daquela o 
privilégio da anterioridade.  

Quanto à alegação de não ter a ré exercido efetivamente no Brasil o 
seu nome comercial, o que afastaria a sua proteção, esta não 
procede, na medida em que o art. 8º da CUP traz uma proteção 

em todos os países signatários, traduzindo um direito 
personalíssimo.  

A tutela, além de não encontrar limitação local ou regional, dentro 
do território nacional, pode estender-se internacionalmente, 
independente da inserção ou não da empresa no mercado dos 
diversos paises.  

A proibição do registro como marca de nome comercial de terceiro 
caracteriza uma usurpação da identidade do empresário ou da pessoa 
jurídica, havendo ou não coincidência de ramos de atividade, local 
de registro ou âmbito de atuação. 

Se a marca objeto da controvérsia integra o nome comercial de 
ambas as partes litigantes, o dilema há de ser resolvido pela análise 
da antiguidade dos seus atos constitutivos, de forma que seja 
declarado o direito em favor daquela que utiliza a expressão em sua 
denominação há mais tempo”. (grifos nossos) 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, 
Apelação Cível de nº 2002.02.01.019407-4, Rel. Des. Liliane Roriz, 
publicado no DJ do dia 17.07.2007. 

Contudo, mesmo os julgados que conferem uma exegese branda ao disposto na 
Convenção União de Paris, sempre destacam a necessidade de que o titular do registro 
marcário anulando não possuísse legitimidade para tanto. 

“Compulsando os autos, verifica-se a incidência de tais dispositivos, 
ante a existência dos três elementos demarcados pelo inciso V, ou 
seja: a expressão GIPSY TOUR faz parte do nome comercial da 
autora, ainda que a grafia seja relativamente diferente (GIPSYTUR); 
à empresa-ré não pertencia o referido nome, nem detinha o 

direito de explorá-lo quando, em 1996, requereu o seu registro; a 
existência de possibilidade de confusão por parte dos consumidores, 
vez que as empresas em litígio exercem atividade no mesmo 
segmento de mercado; bem como o fato de que a expressão 
GIPSYTUR já era utilizada, amplamente, pela autora, o que restou 
comprovado pelas notas fiscais de fls. 32/64, referentes ao período 
compreendido entre os anos de 1993 a 2001”. (grifos nossos) 



Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, 
Apelação Cível de nº 2002.51.01.511081-9, Rel. JC. Guilherme 
Calmon, publicado no DJ do dia 07.12.2007. 

Em outros casos, o longo convívio no mercado, mesmo havendo identidade 
mercadológica, também é suficiente a obstar a plena aplicação da norma jurídica em 
tela, na tentativa de não se aviltar a segurança jurídica trazida com o transcurso do 
tempo: 

“I – A despeito da anterioridade da marca DANTELLE, titularizada 
por De Millus Comércio e Indústria de Roupas S.A., fato é que o 
termo DENTELLES é elemento característico do nome 
empresarial da apelante – COMERCIAL DENTELLES LTDA. – 
cujo registro na Junta Comercial se deu em época anterior ao 
depósito realizado por aquele. 

II – A proteção dada ao nome empresarial é exceção ao sistema 
atributivo adotado pelo ordenamento pátrio para a propriedade 
industrial, desde a Lei 5.772-71 (art. 65, item 5) e vigorando até os 
dias atuais (art. 124, V da Lei 9279-96 e art. 8º da Convenção 
Unionista de Paris). 

III – Possibilidade de convivência entre as marcas, mormente diante 
da comprovação de que as mesmas não geram para o consumidor 
erro, dúvida ou confusão (...) 

Não menos importante outra constatação da autarquia, narrada em 
suas razões, de que “a convivência das marcas “DANTELLE”, da 
antura, e “DENTELLES”, da empresa-ré, sem prejuízo para os seus 
titulares, por mais de quinze anos, é a prova mais evidente de 

que o consumidor não é induzido a erro, dúvida ou confusão 
quanto à origem dos produtos por ela distinguidos.”(grifos 
nossos) 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, 
Apelação Cível de nº 2000.02.01.042604-4, Rel. Des. André Fontes, 
publicado no DJ do dia 12.09.2007. 

Fato é que, havendo mais de um legitimado ao exercício da titularidade marcária, na 
pior das hipóteses, o convívio de signos homônimos, enquanto não prejudicial ao 
consumidor, pode e deve ser tolerado.  

Por outro lado, como já indicado, foi inaugurada corrente jurisprudencial de modo a 
mitigar a amplíssima exegese dada ao artigo 8º da CUP, de modo que os nomes 
comerciais só teriam tal amplitude de tutela caso angariassem de conhecimento público 
à altura212. 

Deste modo, mesmo que houvesse a precedência do nome comercial – face ao signo 
marcário – não necessariamente implicaria na nulidade de marca depositada de um 
“terceiro”, posterior ao arquivamento do nome perante a Junta Comercial pertinente. 

                                           
212 Tal posicionamento ainda não é pacífico. Vide: “Certo é que o d. Relator entendeu inaplicável o art. 6 bis da 
CUP porque, a seu sentir, inexistente, no presente caso, a notoriedade exigida para proteger-se a marca sem registro 
no nosso País. Todavia, entendeu que o art. 8 não exigiria a fama em relação ao nome da empresa, e por isso 
considerou nulo o registro marcário que imita o nome comercial da autora”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 
1ª Seção Especializada, Rel. Des. Maria Helena Cisne, Embargos Infringentes de nº 98.02.34759-0, em referência ao 
voto vencido do Des. André Fontes na Apelação Cível pertinente. 



Nesse sentido, destacamos o seguinte julgado: 

“Em outras palavras, a proteção ainda que sem registro pressupõe 

que a denominação comercial não seja ignorada, que seja 

afamada, ainda que sem registro no local em análise. Esse, a meu 
ver, o alcance da norma, com vistas a combater a concorrência 
desleal daqueles que poderiam, eventualmente, tirar proveito de uma 
ausência registral, com vistas a locupletar-se de fama de nome 

comercial de terceiro”. 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, 
Apelação Cível de nº 1999.02.01056377-8, Rel. JC. Márcia Helena 
Nunes, publicado no DJ do dia 18.12.2007. 

Portanto, a teor de tal entendimento, somente com notoriedade da denominação alheia 
se faz possível a conduta de apropriação indevida da fama. 

Na análise da produção jurisprudencial, destaque-se o caso das “Sementes Populina”. 
No caso das sementes, diversas questões fáticas se assemelham ao caso em tela. 
Contudo, elucide-se que o sócio retirante não criou, ou herdou, o signo distintivo do 
qual, posteriormente, se apossou. 

Nesse sentido reza a doutrina 213 especializada: “O uso pessoal, o uso como próprio, de 
nome que pertence a outrem, só é lícito quando igualmente se é titular desse nome. Fora 
daí, todo uso pessoal de nome alheio é ilícito”. 

Destarte, nesta hipótese, o órgão judicante bem asseverou que a conduta do titular da 
marca anulanda estaria eivada de má-fé.   

Ainda assim, é preciso indicar tal julgado: 

“Em sua inicial, as autoras informam que em 1991, o Sr. Vanderso 
Rotta, sócio principal da 1ª autora, criou a marca de fantasia 
“SEMENTES POPULINA”, a qual passou a identificar seus 
produtos, e que se tornou conhecida em diversas localidades do 
Brasil, sobretudo na região de Alta Floresta/MT, onde se concentram 
suas vendas; que em 1995, com o crescimento e fama de seu 
negócio, constituiu, em Alta Floresta, em sociedade com o Sr. Itamar 
Aparecido Moreira, a empresa AGROPECUÁRIA POPULINA 
LTDA-ME, adotando a referida expressão “SEMENTES 
POPULINA”, como nome de fantasia, conforme cláusula segunda 
do contrato social; que em 1997 o Sr. Itamar se retirou da sociedade 
e, posteriormente, constituiu a empresa I. A. MOREIRA &E CIA. 
LTDA-ME, adotando o nome de fantasia “SEMENTES 
ITAMARATI”; que nesse mesmo ano de 1997 foi constituída a 
empresa L. ROTTA SEMENTES – ME, a qual está autorizada a 
utilizar o nome “SEMENTES POPULINA” em sacarias, adesivos, 
folhetos, bonés, etc.; que ao tomar conhecimento do registro nº 
821011332, para a marca mista “SEMENTES POPULINA”, 
concedido pelo INPI à empresa-ré, requereu perante àquela autarquia 
a anulação do referido registro, bem como depositou pedido de 
registro nº 824487303, para a referida marca, na classe 31, para 
identificar sementes para agricultura, horticultura e floricultura. 
Aduz má-fé na conduta da empresa-ré que, segundo informa, tentou 

                                           
213  FRANÇA, R. Limongi. Do nome civil das pessoas naturais, p. 335. 



vender a referida marca para a 1ª autora pelo valor de R$350.000,00 
(trezentos e cinqüenta mil reais), bem como pelo fato de que a 
empresa-ré obteve para si registro de marca que tinha conhecimento 
ser de outrem, na tentativa de locupletar-se às custas da 1ª autora 
(...)bem como o fato de que o titular da empresa-ré, Sr. Itamar, 
tinha conhecimento de que a expressão SEMENTES 
POPULINA já era utilizada, amplamente, pela 1ª autora, vez 
que o mesmo integrou a referida empresa, constando na cláusula 
segunda do Contrato Social, por ele subscrito, que “Nos letreiros de 
publicidade, bem como nos impressos personalizados, a sociedade 
usará o seguinte nome de fantasia: SEMENTES POPULINA”, o que 
restou comprovado, inclusive, pelas notas fiscais de fls. 72/84, 
referentes ao período compreendido entre os anos de 1995 a 2000”. 
(grifos nossos) 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, 
Apelação Cível de nº 2002.51.01.511225-7, publicado no DJ do dia 
07.12.2007. 

Portanto, verifica-se que o julgado acima se pautou por: 1) “a expressão POPULINA faz 
parte do nome comercial da 1ª autora”, 2) “que à empresa-ré não pertencia o referido 
nome, nem detinha o direito de explorá-lo quando, em 1998, requereu o seu registro”, 3) 
“que existe possibilidade de confusão por parte dos consumidores, vez que as empresas 
em litígio exercem atividade no mesmo segmento de mercado”, 4) “bem como o fato de 
que o titular da empresa-ré, Sr. Itamar, tinha conhecimento de que a expressão 
SEMENTES POPULINA já era utilizada, amplamente, pela 1ª autora, vez que o mesmo 
integrou a referida empresa”, e 5) “Ademais, o próprio INPI, em sua peça de defesa, 
reconheceu a procedência do pedido das autoras”. 

Por outro lado, diversos julgados presumem a “confusão por parte dos consumidores” 
quando a nomenclatura possuir alguma identidade. Nesse sentido colacionamos 
importante julgado do TJRJ: 

“Havendo identidade nominal, surge a confusão para o público, que 
não vai se preocupar em verificar o contrato social de cada 
sociedade, para saber quem prestou aquele bom serviço”. 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 4ª Câmara Cível, 
Apelação de nº 3.172/92, Rel. Des. Marcus Faver, publicado na 
Revista Forense de nº 191, Vol.328. 

Destarte, à luz das tendências jurisprudenciais referidas, para que se possa anular signo 
distintivo marcário face ao nome comercial anterior seria necessária a conjunção dos 
fatores:  

a) ilegitimidade à titularidade marcária;  

b) identidade mercadológica;  

c) coincidência fonética e gráfica das expressões;  

d) notoriedade do nome comercial precedente (caso da Apelação Cível de nº 
1999.02.01056377-8);  

e) inexistência de longo prazo de convivência;  



Especialidade como pressuposto para colisão entre nome e marca 

De outro lado, o pressuposto para que a colisão entre marca e nome efetivamente 
ocorra, é que exista concorrência, desleal ou não. Nesse sentido, o acórdão 
paradigmático do STJ: 

DIREITO COMERCIAL. MARCA E NOME COMERCIAL. 
COLIDÊNCIA DE MARCA "ETEP" (REGISTRADA NO INPI) 
COM NOME COMERCIAL (ARQUIVAMENTO DOS ATOS 
CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL). 
CLASSE DE ATIVIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. 
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. RECURSO 
PROVIDO PARCIALMENTE. 

I - Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo 
registro é feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, 
mercadorias e serviços. O nome comercial, por seu turno, identifica 
a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em 
âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos 
constitutivos no Registro do Comércio. 

II - Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por 
raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário do 
nosso direito marcário. Fundamental, assim, a determinação dos 
ramos de atividade das empresas litigantes. Se distintos, de molde a 
não importar confusão, nada obsta possam conviver 
concomitantemente no universo mercantil. 

III - No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo Código de 
Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela Convenção de 
Paris, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 75.572/75, são 
protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito 
de sua utilização. 

IV - Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, 
sendo distintas as atividades das duas empresas, a fim de garantir a 
proteção jurídica tanto a uma quanto a outro, determina-se ao 
proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a 
expressão que constitui a marca registrada pelo outro, terceiro, de 
propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial 
por inteiro.’ 

(REsp 119998/SP, rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO 
TEIXEIRA, pub. DJ 10/5/1999, p. 177) 

A conclusão do paradigma:  não havendo competição, inexiste violação  

Sempre que temos um interesse jurídico limitado pelo princípio da especialidade 214, se 
não existe concorrência entre os agentes pertinentes – competição nem leal, nem desleal 
– a propriedade intelectual  perde relevância 215.  

                                           
214  “Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, 
estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar 
confusão a terceiros " (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro). Assim, a especialidade é um limite de 
apuração do âmbito da confusão daninha ao interesse protegido pela exclusiva marcaria. A marca é protegida por 
uma exclusiva concorrencial, cujos efeitos no entanto se exitinguem nos limites da especialidade. Aplicando-se a 
jurisprudência que liga a função de “sinal de trabalho”dos nomes empresariais à concorrência (mais precisamente, à 
especialidade), também a eles se aplica  a exceção das marcas registradas, ou seja, não prescindem jamais de uma 
análise concorrencial para se definir os limtes de exclusão.   



Preceitua o Acórdão indicado como paradigma neste contexto, no pertinente: 

Fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das 
empresas litigantes. Se distintos, de molde a não importar confusão, 
nada obsta possam conviver concomitantemente no universo 
mercantil. 

Assim, há o reconhecimento de que,tanto no caso das marcas quanto dos nomes 
empresariais, o espaço da especialidade é limite da exclusiva; fora dessas lindes tal 
direito não atua.  

Interesses não concorrenciais excluídos do campo patrimonial da 
Propriedade Intelectual 

Sem dúvida, podem haver, em tais circunstâncias, interesses outros dos agentes que não 
se degladiam no espaço da concorrência; mas tais interesses fogem do campo da 
propriedade intelectual. Como já mencionamos, a definição clássica da Propriedade 
Industrial é "o conjunto dos institutos jurídicos que têm por fim prevenir e reprimir a 
concorrência desleal no comércio e na indústria" 216.  

Uma visão mais precisa do instituto poderia deslocar a ênfase do “desleal” para o anti-
social, no sentido que a Propriedade Intelectual se utiliza de instrumentos concorrenciais 
para assegurar determinadas ações econômicas consideradas de interesse social 217;  à 
falta de concorrência, a propriedade intelectual perde sua eficácia como um peixe fora 
d’água perde a mobilidade.  

Ainda no campo da propriedade industrial, considera-se não haver relação júridica 
relevante, no âmbito penal, se concorrência não houver: 

> Tribunal de Alçada do Paraná 

Recurso crime em sentido estrito 0128053-1 - Cascavel - - ac. 7740. Juíza Conchita 
Toniollo - Quarta Câmara Criminal- julg: 27/12/01 - DJ: 01/02/02. Por unanimidade de 
votos, negaram provimento  

Recurso crime em sentido estrito. Rejeição de queixa-crime. Concorrência desleal. O 
delito necessita, para ser caracterizado, da condição de concorrente entre os sujeitos 

                                                                                                                            
215 Como já notamos acima, “Nos casos em que a concorrência é afetada por uma exclusividade legal – marca 
registrada, patente concedida, desenho industrial registrado (e examinado...), direito autoral, cultivar registrado 
– o exercício do direito independe de efetividade de concorrência, pois um dos atributos mais fragrantes da 
exclusividade em propriedade intelectual é exatamente essa. Nesses casos (com exceção, como veremos, das 
marcas registradas) é irrelevante se o infrator é ou não competidor, e se está ou não em competição efetiva 
com o titular do direito”. Nesses casos, em que a exclusiva se impõe seja ou não o excluído concorrente 
direto (a patente impede a utilização de uma técnica mesmo em área distinta da que seu titular atua), o que 
ocorre é que tal direito garante ao titular que só ele possa utilizar o meio concorrencial. O impacto na 
concorrência é efeito da exclusiva e não, como no caso das marcas, também seu limite. 
216 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial,1ª edição, Forense, Rio, 1946, vol. l, pg. 79.   
217 Vide o paralelo da definição de Reichman, Jerome H., Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: 
Premises for a restructured International Intellectual Property System 13 Cardozo Arts & Ent. L.J. 475 (1995): “Este 
campo do direito garante ao criador um pacote de direitos exclusivos planejado para superar o problema do domínio 
público resultante da natureza intangível, indivisível e inexaurível da criação  intelectual, que permite aos caronas, 
que não compartilharam do  custo e risco criativo, ter-lhe pleno acesso”. [Succinctly stated, this body of law grants 
creators a bundle of exclusive property rights devised to overcome the “public good” problem arising from the 
intangible, indivisible and inexhaustible nature of intellectual creations, which allows them to be copied by second 
comers who have not shared in the costs and risks of the creative endeavor] Reichman aponta o fundamento supra-
ético da propriedade intelectual, pois o que ela visa evitar é o aproveitamento por terceiros do investimento criativo, 
sendo leal ou desleal a concorrência. O mecanismo de evitar essa “sangria econômica”, assegurando o retorno do 
invetimento, é a ação sobre a concorrência através das exclusivas e outros instrumentos concorrenciais. 



ativo e passivo, além de prova de efetiva confusão entre os consumidores. Recurso 
não provido. 

Repete-o a doutrina:  

São, portanto, crimes próprios os de concorrência desonesta, posto que só o competidor 
os pode empreender; são, ainda, crimes bipróprios, pois tanto o autor, como o ofendido, 
precisam, ambos, ter a capacidade penal e a qualidade especial de competidores. Se não 
existir tal atributo em um deles, estará faltando um elemento típico: não haverá 
adequação ao modelo, em razão da carência da exigida condição especial do agente ou 
da vítima. Na palavra de Nélson Hungria, “todos os crimes em questão pressupõem nos 
sujeitos ativo e passivo a qualidade de concorrentes. (...)  218. 

A confusão pelo uso fora do campo próprio da exclusiva 

De outro lado, do último segmento da ementa depreende-se que, ainda não havendo 
concorrência (desleal ou não), mesmo o uso legítimo do direito presume cuidado contra 
a confusão:  

Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, sendo 
distintas as atividades das duas empresas, a fim de garantir a 
proteção jurídica tanto a uma quanto a outro, determina-se ao 
proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a 
expressão que constitui a marca registrada pelo outro, terceiro, de 
propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial 
por inteiro.’ 

Verifique-se que no entendimento desse Recurso Especial se impõem tais cuidados 
mesmo depois de afirmar que não há concorrência (‘sendo distintas as atividades”). 
Assim, o pressuposto é que haja - no contexto do objeto do Acórdão -  um dever de zelo 
para não haver confusão mesmo fora do campo da especialidade 219.  No caso 
específico, o acórdão preceitua que não se use o nome “como marca”, nem a marca 
“como nome”.  

O zelo contra a confusão como um exigência geral de direito 

Com efeito, com ou sem espaço concorrencial, a confusão tem repercussões econômicas 
sensíveis, e um dos propósitos da proteção dos signos distintivos é minorar a confusão 
220: 

Os autores americanos tendem a identificar dois principais esteios da 
função econômica da marca: a marca serve para diminuir o esforço 
de busca do consumidor e cria incentivos para instituir e manter a 
qualidade do produto 221.  

                                           
218 Celso Delmanto, Crimes de Concorrência Desleal, p. 21, 

219 De novo: “Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de 
registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja 
possibilidade de causar confusão a terceiros " (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro). 

220 Proteção das Marcas, op. cit., § 2.2. 

221 [Nota do original] "The standard economic arguments stress two main benefits of protecting marks: reducing 
consumer search costs and creating incentives to maintain and improve product quality". Robert G. Bone, 
“Enforcement Costs and Trademark Puzzles,” 90 Virginia Law Review 2099 (2004). . Vide também William M. 
Landes & Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law (2003), p. 166 e seg. Numa visão 
mais jurídica, nota Fréderic Pullaud-Dullian, Droit de la propriété indutrielle, Montchrestien, 1999, §1.305: 
”Toutefois, le recours à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur 1'identité d'origine 
des produits marqués, permet de nuancer cet effet d'épuise-ment lorsque la fonction même de la marque est faussée: 
pour que la marque joue son role d'identification, « elle doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont 



O consumidor, pela marca, identifica o conjunto de qualidades e 
características que demanda, sem ter que testá-lo em cada caso, na 
confiança de que o agente econômico que introduziu o bem no 
mercado zelará sempre pela coesão e consistência de seus produtos 
e serviços; atende-se assim à questão da assimetria em informação, 
que faz com que os vendedores em mercados específicos tenham em 
geral mais informações do que os compradores 222.  

Com efeito, a teoria econômica clássica reconhece que o mercado tem “falhas” (market 
failures). Entre as mais comuns está a assimetria da informação entre os atores do 
mercado. Assim,  considerando essa função econômica própria dos signos distintivos, 
nada justifica a confusão na concorrência marcária, que faça o consumidor ou terceiro 
tomar os produtos de uma pessoa pelos produtos de outra.  

Já disse a Suprema Corte dos Estados Unidos que – se não existe patente ou outro 
direito exclusivo – o réu pode copiar os bens do autor até o mínimo detalhe – mas não 
pode criar confusão na percepção do público quanto à origem dos bens. 223 

Confusão quanto à fonte é uma forma de assimetria de informação: lesa o consumidor 
sem aporte efetivo à sociedade, causando efeitos negativos mesmo além do espaço 
concorrencial direto 224. 

 

                                                                                                                            
revêtus ont été fabriques sous le controle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur 
qualité » . La marque ne garantit pas la qualité des produits mais elle garantit que ces produits ont été elabores et 
marqués sous la responsabilité du titulaire de cette marque, que leur qualité peut être attribuée à une entreprise 
déterminée”. Vide ainda Stacey L. Dogan, Mark Lemley, Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, 
http://ssrn.com/abstract=560725, visitado em 22/10/2006. Sobre a análise econômica de marcas, vide Stephen L. 
Carter, The Trouble With Trademark, 99 YALE L.J. 759 (1990); Nicholas Economides, Trademarks, in The New 
Palgrave Dictionary Of Economics And The Law 601 (1998); Nicholas Economides, The Economics of Trademarks, 
78 TRADEMARK REP. 523 (1988); William P. Kratzke, Normative Economic Analysis of Trademark Law, 21 
MEM. ST. U.L. REV. 199, 214–17 (1991); Mark A. Lemley, The Modern Lanham Act and the Death of Common 
Sense, 108 YALE L.J. 1687 (1999) e Barbosa, Antonio Luis Figueira, Marcas e outros signos na realização das 
mercadorias, in Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual, Editora UFRJ, 1999, p. 58.  

222 [Nota do Original] “Put simply, if consumers lacked the ability to distinguish one brand from another, firms 
would have no reason to create brands with more costly but higher quality characteristics. Consumers would be left to 
choose from a range of products far too limited to satisfy the full range of their preferences, and economic efficiency 
would suffer as a result.” Robert G. Bone, op. cit. Segundo Castillo Camacho, R. Demián, "Different Arrangements 
to Assure Quality: A Focus on Designations of Origin" (June 2003). Universidad de las Americas Puebla Working 
Paper No. 00023. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=417100 or DOI: 10.2139/ssrn.417100, o mesmo se 
daria em relação às indicações geográficas. A visão economica da marca como economia de tempo do consumidor se 
reflete na jurisprudência: W.T. Rogers Co. v. Keane, 778 F.2d 334, 338 (7th Cir. 1985) (“The purpose [of trademark 
protection] is to reduce the cost of information to consumers by making it easy for them to identify the products or 
producers with which they have had either good experiences, so that they want to keep buying the product (or buying 
from the producer), or bad experiences, so that they want to avoid the product or the producer in the future.”). 

223  O’Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte. Do próprio acórdão citado acima: “The defendant, on the other 
hand, may copy [the] plaintiff ’s goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the 
plaintiff in their sale”. Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 157 (1989) [quoting Crescent 
Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co., 247 F. 299, 301 (2d Cir. 1917) (L. Hand, J.)] 
224 Akerlof, George, The Market for Lemons: Quality, Uncertainty and the Market Mechanism The Quartely Journal 
of Economics, vol. 84, 1970,  pp. 488-500: “There may be potential buyers of good quality products and there may be 
potential sellers of such products in the appropriate price range; however, the presence of people who wish to pawn 
bad wares as good wares tends to drive out the legitimate business. The cost of dishonesty, therefore, lies not only in 
the amount by which the purchaser is cheated; the cost also must include the loss incurred from driving legitimate 
business out of existence”. 



Nota sobre a propriedade das marcas como incentivo ao 
investimento em imagem 
Denis Borges Barbosa (2008) 

O aspecto que cabe analisar, neste estudo, é o da independência da marca em face ao 
produto ou serviço assinalado. Cabe aqui uma nota crucial quanto à estrutura jurídica 
da proteção das marcas no âmbito da propriedade intelectual.  

Esta independência encontra eco no direito internacional 225: 

Independência das marcas em face dos produtos 

A licitude das marcas não tem relação com os produtos sobre os 
quais a marca e aposta, pois e aplica o princípio da independência da 
marcas em face dos produtos e dos serviços (CUP, art. 7º.)226: 

Art. 7º A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de 
comércio deve ser aposta não pode, em caso algum, obstar ao 
registro da marca. 

Como se lê da Ata da Conferência de Paris de 1883, p. 89, a 
proposta do Art. VII visou assegurar que uma marca pudesse ser 
obtida, muito embora estivesse proibida a comercialização do 
produto a qual a marca se propusesse a ser aposta. Por exemplo, no 
caso dos produtos farmacêuticos, quando registro sanitário ainda não 
tivesse sido obtido.  

A questão que nos dirigimos neste intante, porém, não se restringe independência entre 
marca e bem assinalado ao momento do registro, mas à autonomia a todo tempo entre o 
item assinalado e a marca. A marca não aponta para um bem de certa e específica 
definição qualitativa 227.  

No contexto da economia de mercado 228, onde surge a marca protegida pela 
Propriedade Intelectual, os agentes econômicos podem ter, ou não ter marca, - à sua 
escolha -; e assinalar com a marca escolhida o produto cujas características prefirirem, 
sem nenhum compromisso de manutenção de qualidade intrínseca.  

Aumentar, manter ou reduzir as especificações do item assinalado obedece a uma 
racionalidade de mercado – contentar o consumidor é certamente parte dessa 
consideração – mas não existe no campo da Propriedade Intelectual nenhuma obrigação 
em fazê-lo 229.  

                                           
225 Proteção das Marcas, op. cit., § 7.4.2.15. 

226 Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, p. 128.  

227 Essa característica ocorre também na récita dos crimes relativos às marcas: Art. 190. Comete crime contra 
registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: (...) II - 
produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima 
de outrem. Assim, garante-se ao titular evitar que terceiro tire proveito de seu investimento em imagem, mesmo sem 
usar o produto do titular da marca registrada, e ainda que o produto fornecido seja igual ou até melhor do que o do 
titular.  

228 As marcas nas economias socialistas podiam ter, e muitas vezes tinham, compromissos com a qualidade 
intrínseca dos produtos assinalados.  

229 Veja-se, no entanto, que se tutela a escolha feita pelo titular da marca. Tal poder surge no capítulo de licenças 
(Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da 
marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos 
respectivos produtos ou serviços.)  



 Permanece, no discurso jurídico relativo às marcas, uma homenagem ao consumidor: 

La protección de la marca no constituye ni un premio a un esfuerzo 
de creación intelectual, que pueda ser protegida por sí misma, ni un 
premio por las inversiones en publicidad; es un instrumento para una 
diferenciación concurrencial que tiene como último fundamento la 
protección de los consumidores y por lo tanto, sus límites, en la 
función distintiva que cumple 230. 

Se a observação de Ascarelli continua válida, não se pode, de forma alguma, confundir 
essa “proteção ao consumidor” com os cânones de qualidade e e confiabilidade 
intrínseca dos produtos e serviços marcados. Ascarelli enfatiza: a proteção se dá na 
função distintiva. É pacífico nem Direito que a marca (e nos limitamos aqui às marcas 
propriamente ditas, excluindo desse enunciado a marca “de certificação” e outros signos 
distintivos substanciais, como a designação de origem) não tem hoje, e faz muito tempo, 
qualquer garantia de qualidade. 

Esta nossa marca, integrante e regulada pela Propriedade Intelectual,  nasce, nos fins do 
século XIX, exatamente como um signo formal e facultativo. As “marcas” anteriores, 
obrigatórias nas corporações de ofício, tinham função de garantia de qualidade. Foram 
abandonadas, em favor das marcas formais.  

O Visconde de Ouro Preto, no seu precioso livro de 1888 231, reporta esse fato: 

 

26. E' facultativa a marca. Não constitue obrigação e sim direito do 
industrial ou negociante.  

E' esta a doutrina geralmente aceita, ainda que, em diversos paizes, 
são obrigatorias varias marcas, como, por exemplo, as que devem ser 
gravadas nas armas offensivas e defensivas e nas obras de ouro e 
prata 

27 Tivemos e vigoram entre nós disposições analogas. Assim, os 
ourives eram obrigados a marcar os seus artefactos e leval-os ao 
Ensaiador da Casa da Moeda, (onde tinha logar o contraste.Todo o 
impresso, lithographia, ou estampa deve seeacompanhado do nome 
do impressor ou grava-dor, da indicação da localidade em que veio a 
lume e do anno da publicação. Os pharmaceuticos devem mencionar, 
nas vasilhas ou envoltorios dos medica-mentos que preparam, seu 
nome) e logar de residencia.  

28. Mas, a primeira destas exigencias caducou diante do art. 179, §§ 
24 e 25 da Constituição do Imperio, que abolio as corporações de 
officios e proclamou a plena liberdade de trabalho, industria e 
profissão; e quanto às demais, são apenas medidas de polícia, 
indispensáveis à segurança e saúde públicas, e não podem ser 
consideradas marcas industriaes obrigatórias. 

Ora, se para o Visconde esse episódio histórico, ocorrendo nos seus dias, merecia nota, 
a doutrina sbsequente se acostumou tanto com a nova marca, que esse elemento crucial 

                                           
230 ASCARELLI, Tullio. Teoría de la concurrencia e de los bienes imateriales. Vol. II. Barcelona: Bosh Ed., 1961, 
p. 438-9. 

231 Afonso Celso, Marcas Industriais e Nome Comercial, Imprensa Nacional, 1888.  



perde atenção. A noção apenas é reiterada na ênfase de que o sistema de marcas da 
Propriedade Intelectual não se destina, de forma alguma, a proteger o consumidor: 

Lembra Pontes de Miranda, em seu Tratado, Vol. XVII, § 2007.8: 

8. SINAIS DISTINTIVOS FACULTATIVOS E SINAIS 
DISTINTIVOS OBRIGATÓRIOS. De regra, o sinal distintivo é 
facultativo. Tem-se entendido que a facultatividade da marca de 
Indústria e de comércio atende à necessidade de se saber que foi o 
produtor ou comerciante que ligou a marca ao produto, para 
afirmação ao público do valor dele. De jeito que o bom êxito ou mau 
êxito recairia sobre a próprio produtor ou comerciante. Os 
consumidores confiam nas marcas até que se lhes esvai o prestígio. 
Outros juristas e economistas sustentam que a marca de indústria e 
de comércio deveria ser obrigatória. Mas, para isso, se precisaria de 
volver ao corporativismo, ou de se ensaiar estatalismo quase 
onipresente. 

E mais adiante (§ 2.009.):  

Em verdade, a proteção das marcas é mais a favor dos produtores e 
comerciantes do que dos adquirentes ou consumidores. Falta ao 
sistema jurídico a exigência de ser a marca estritamente 
correspondente a certo produto. No art. 126, § 1.0, do Decreto-lei n. 
7.908 diz-se que o pedido há de referir-se a uma única marca, 
“correspondendo a produtos ou artigos de uma só classe”. Mas o 
produtor pode entender de variar a qualidade do produto, sem que, 
com isso, viole a marca. 

A absoluta preponderância do interesse do investidor encontra igual e veemente eco em 
João da Gama Cerqueira, no seu Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2, pág. 758:  

Além de identificar os produtos ou de lhes indicar a procedência, as 
marcas como observou Carvalho de Mendonça, assumem valiosa 
função econômica garantindo o trabalho e o esforço humano, 
representando fator do tráfego e tornando-se elemento de êxito e de 
segurança às transações. 

Ao lado dessa função, entretanto, a marca ainda desempenha outra, 
de natureza indireta, em relação ao consumidor, constituindo para 
este a garantia da legitimidade e da origem do artigo que adquire. 
Esta, porém, advirta-se, não é a função essencial das marcas, mas 
função secundária, porque o fim imediato, tanto da marca como da 
proteção que as leis lhes asseguram, é resguardar os direitos e 
interesses econômicos de seu titular. 

E continua o autor: 

Muitas vezes, entretanto, sobrepõe-se essa função mediata e 
secundária da marca à função primordial que assinalamos, 
colocando-se o interesse do público acima dos interesses do 
comerciante ou industrial, como se as marcas fossem criadas para 
garantia do consumidor e não para a segurança dos direitos dos 
comerciantes e industriais sobre os resultados de seu trabalho.  

Dessa errônea concepção é que resultam geralmente, as inúmeras 
restrições postas ao direito dos comerciantes e industriais, por meio 
de estreita regulamentação da matéria, incompatível com a liberdade 
de comércio e indústria.  



Sem dúvida, o interesse do consumidor não deve ser posto de lado, 
porque a ordem pública exige que a sua boa fé não seja iludida pela 
fraude. Mas já advertia o sábio Pouillet que a lei é feita no interesse 
do fabricante e que, se ela protege o consumidor, não é senão 
indiretamente, porque protege, primeiro, o fabricante. 

Não se imagine que a exsurgência do direito consumerista, nos anos 80, tenha de 
qualquer forma mudado essa perspectiva. Diz o mestre maior José Oliveira Ascenção, 
escrevendo nos nossos dias 232: 

Daqui resulta já que não há que confundir a marca com um sinal de 
qualidade.  

A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade 
do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha 
reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há pois 
também uma função de garantia.  

A proibição básica, que é fundamental neste domínio, de indução do 
público em erro - manifestação do princípio mais geral da proibição 
da concorrência fundada no engano do consumidor - não leva a 
permitir extrapolar uma função de garantia ou de qualidade da 
marca. Também a representação intelectual que os consumidores 
possam fazer de um nível de qualidade associado a uma marca, que é 
importantíssima nas decisões das empresas e dos consumidores, é 
uma ocorrência meramente de facto, a que não estão associados 
efeitos jurídicos.  

Assim, se alguém adquirir marca de renome e fizer o cálculo de a 
aplicar a produtos ruins, escoando-os rapidamente graças ao apelo da 
marca e amortizando o investimento feito, não violou nenhum 
preceito jurídico. O artigo 216/1 b prevê a caducidade do registo se a 
marca se tornar susceptível de induzir o público em erro sobre a 
natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, 
com o consentimento do titular da marca. Manifesta o princípio, que 
domina todo o regime da marca, que esta não deve ser enganosas. 
Mas isto nada tem que ver com a manutenção do padrão de 
qualidade, que não constitui nenhuma obrigação jurídica. 

A observação do autor é cintilante: ninguém perde marca, por caducidade ou qualquer 
outra razão, se mudar inteiramente a qualidade do produto. Não há sanções, em 
Propriedade Intelectual, se o titular reduz seu produto ao limiar mais baixo de 
vendabilidade, abastardando a qualidade com vistas a obetr maior retorno. Em 
Propriedade Intelectual, a marca é matéria essencialmente de interesse privado, como 
nota Gustavo Leonardos 233:  

É a antiga questão que se coloca, face à suposta possibilidade de 
confusão para os consumidores, de saber se a proibição de se 
registrar marca semelhante à de terceiro traduz um princípio de 
ordem pública e, portanto, insuscetível de renúncia ou se o interesse 
predominante é de ordem particular. 

                                           
232 ASCENÇÃO, José de Oliveira. “As funções das marcas e os descritores” In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 
2002, p. 17. 

233 LEONARDOS, Gustavo. “A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas 
sob a Lei 9.279/96”. p. 5 in http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/PerspectivaU_.pdf, acessado em 17/02/2006.  



Essa questão, na vigência da Lei 9.279/96 está resolvida em seu 
artigo 199 que estabeleceu que nos crimes contra registro de marca 
(art. 189) somente se procede mediante queixa, tendo ficado a ação 
penal pública relegada aos crimes contra as armas, brasões ou 
distintivos oficiais (art. 191).  

Se o interesse predominante fosse o público e não o particular, a 
ação penal teria que ser a pública.  

Mas o legislador assim não entendeu e, me parece, com razão, pois a 
proteção aos consumidores através da legislação marcária nunca foi 
eficiente em lugar algum do mundo, tendo servido apenas para 
aumentar a burocracia necessária à viabilização dos negócios. 

 Reitera-o o Parecer INPI/PROC/DICONS/ AD/no. 69/93.  

8.1 Ao contrário do que foi até o momento tomado como 
fundamento, e comumente imaginado, não objetiva a lei, ao regular a 
proteção das marcas, em primeiro plano, proteger o consumidor. O 
seu primeiro objetivo é a proteção do comerciante, visando 
resguardá-lo de atos que possam desviar a sua clientela.  

Verifica-se, desta forma, se tratar de um direito de cunho 
eminentemente patrimonial. Em protegendo o comerciante, 
indiretamente está se protegendo o consumidor. 

Assim, a proteção do consumidor, a que se refere Ascarelli, é indireta. A doutrina 
consumerista mais atenta o reitera. Brito Filomeno, por exemplo 234, afirma que o fim 
mediato das leis concorrenciais é, certamente, a defesa do consumidor, uma vez que ele 
é o destinatário final de tudo o que é colocado no mercado. Ou seja, não obstante o 
direito da concorrência desleal defender e regular primariamente as relações entre as 
empresas na economia de mercado, ela exerce uma função secundária de proteção ao 
consumidor, em situações que este corre risco de ser confundido e enganado por 
práticas de concorrência desleal.  

Qual é, ainda que indireta, tal proteção? Indicamos a função da marca em face do 
consumidor em nossa tese doutoral 235: 

Os autores americanos tendem a identificar dois principais esteios da 
função econômica da marca: a marca serve para diminuir o esforço 
de busca do consumidor e cria incentivos para instituir e manter a 
qualidade do produto236.  

                                           
234 FILOMENO, José Geraldo Brito et. al. Código Brasileiro de defesa do consumidor comentado. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000, p. 86. 

235 Proteção das Marcas, op. cit., § 2.2. 

236 [Nota do original] "The standard economic arguments stress two main benefits of protecting marks: reducing 
consumer search costs and creating incentives to maintain and improve product quality". Robert G. Bone, 
“Enforcement Costs and Trademark Puzzles,” 90 Virginia Law Review 2099 (2004). . Vide também William M. 
Landes & Richard A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law (2003), p. 166 e seg. Numa visão 
mais jurídica, nota Fréderic Pullaud-Dullian, Droit de la propriété indutrielle, Montchrestien, 1999, §1.305: 
”Toutefois,le recours à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur 1'identité d'origine 
des produits marqués, permet de nuancer cet effet d'épuise-ment lorsque la fonction même de la marque est faussée: 
pour que la marque joue son role d'identification, « elle doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont 
revêtus ont été fabriques sous le controle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur 
qualité » . La marque ne garantit pas la qualité des produits mais elle garantit que ces produits ont été elabores et 
marqués sous la responsabilité du titulaire de cette marque, que leur qualité peut être attribuée à une entreprise 
déterminée”. Vide ainda Stacey L. Dogan, Mark Lemley, Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, 
http://ssrn.com/abstract=560725, visitado em 22/10/2006. Sobre a análise econômica de marcas, vide Stephen L. 



O consumidor, pela marca, identifica o conjunto de qualidades e 
características que demanda, sem ter que testá-lo em cada caso, na 
confiança de que o agente econômico que introduziu o bem no 
mercado zelará sempre pela coesão e consistência de seus produtos 
e serviços; atende-se assim à questão da assimetria em informação, 
que faz com que os vendedores em mercados específicos tenham em 
geral mais informações do que os compradores237.  

Mas, ao contrário do que ocorre com a bula de um remédio ou as 
especificações de um equipamento, a marca indica apenas 
sumariamente que o bem ou serviço pode ser objeto da expectativa 
de um conjunto de características, conforme a confiança que o 
consumidor adquiriu, ou recebeu da informação publicitária. Ao 
mesmo tempo proporciona ao consumidor economia de esforço, 
desnecessidade de reflexão e indução ao consumo238. 

De outro lado, a existência de marcas contribuiria para que cada 
titular se aperfeiçoasse na captação de um público específico, 
permitindo apropriar-se legalmente desse processo de sedução239. Os 
autores econômicos, em particular os americanos, enfatizam que a 
sedução pode ser real, com oferta de qualidade e de estabilidade do 
produto240. Mas a marca também permite a sedução da clientela por 

                                                                                                                            
Carter, The Trouble With Trademark, 99 YALE L.J. 759 (1990); Nicholas Economides, Trademarks, in The New 
Palgrave Dictionary Of Economics And The Law 601 (1998); Nicholas Economides, The Economics of Trademarks, 
78 TRADEMARK REP. 523 (1988); William P. Kratzke, Normative Economic Analysis of Trademark Law, 21 
MEM. ST. U.L. REV. 199, 214–17 (1991); Mark A. Lemley, The Modern Lanham Act and the Death of Common 
Sense, 108 YALE L.J. 1687 (1999) e Barbosa, Antonio Luis Figueira, Marcas e outros signos na realização das 
mercadorias, in Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual, Editora UFRJ, 1999, p. 58.  

237 “Put simply, if consumers lacked the ability to distinguish one brand from another, firms would have no reason to 
create brands with more costly but higher quality characteristics. Consumers would be left to choose from a range of 
products far too limited to satisfy the full range of their preferences, and economic efficiency would suffer as a 
result.” Robert G. Bone, op. cit. Segundo Castillo Camacho, R. Demián, "Different Arrangements to Assure Quality: 
A Focus on Designations of Origin" (June 2003). Universidad de las Americas Puebla Working Paper No. 00023. 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=417100 or DOI: 10.2139/ssrn.417100, o mesmo se daria em relação às 
indicações geográficas. A visão economica da marca como economia de tempo do consumidor se reflete na 
jurisprudência: W.T. Rogers Co. v. Keane, 778 F.2d 334, 338 (7th Cir. 1985) (“The purpose [of trademark protection] 
is to reduce the cost of information to consumers by making it easy for them to identify the products or producers 
with which they have had either good experiences, so that they want to keep buying the product (or buying from the 
producer), or bad experiences, so that they want to avoid the product or the producer in the future.”). 

238 [Nota do original] Benoît Heilbrunn, Du fascisme des marques, Le Monde, 23.04.04 : « En somme, la marque 
signe la mort de toute dialectique par un discours privilégiant le principe d'économie (dire une chose très fort avec un 
minimum de déperdition ainsi que l'illustrent des dispositifs tels que les logos et les slogans), mais aussi par la 
dénégation du principe de contradiction, dans la mesure où les marques articulent en permanence des régimes de 
valeurs contradictoires.Sous l'apparence de la diversité, elles diffusent en continu une sorte de rhétorique binaire 
(ancien contre nouveau, branché contre ringard, hommes contre femmes), qui fonde un discours monolithique se 
centrant sur un avantage consommateur unique et différenciant ». 

239 [Nota do original] Claramente, a noção econômica de Posner & Landes supõe o consumidor racional, sereno, 
atento, não sujeito à sedução marcária. Como nota Barton Beebe, Search And Persuasion In Trademark Law, 
Michigan Law Review, Vol. 103:2020 (2005) "The received orthodoxy that trademark law exists to minimize our 
search costs elides a fundamental question: are we searching for trademarks or are trademarks searching for us? Is 
trademark law dedicated to the minimization of their search costs or ours?". 

240 [Nota do original] “In the case of trademarks, it involves the incentive to develop a good reputation for one’s 
brand through. consistency of quality. If two producers adopt similar marks for their products, but consumers are not 
likely to be confused between the two, then each producer still has strong incentives to build a strong reputation for 
quality, and this works to the advantage of the consumer as well as the producers. But if there is a possibility of 
confusion, then each producer has less incentive to create a good reputation, since each will try to “free ride” on the 
other’s reputation.”, Michael Rushton, “Economics and Copyright in Works of Artistic Craftsmanship”, encontrado 
em http://www.law.ed.ac.uk/script/newscript/rushton.htm , visitado em 24/11/05. 



outros métodos, como a chamada publicidade perceptiva241 e através 
da indução ao consumo conspícuo242.  

Essa construção dos doutrinadores americanos – na sua ênfase no 
aspecto racional e qualitativo – reflete, no entanto, certas 
peculiaridades do sistema americano, que não existem no direito 
brasileiro.  

As técnicas de publicidade e a criação de um mercado de produtos 
de diferenciação induzida modificaram o equilíbrio do sistema de 
marcas243. A proteção se volta mais ao investimento realizado na 
própria marca do que à qualidade do produto representado244. 

No nosso sistema de propriedade intelectual, a marca existe em si, 
como valor autônomo. Pode ser vendida, transferida, licenciada, sem 
vínculo a um produto qualitativamente definido. Outros capítulos do 
direito podem interferir na perda de qualidade de um produto 
marcado (ou de peso, quantidade de unidades, etc.) em detrimento 
do consumidor ou de terceiros. Não assim nosso sistema de 
Propriedade Intelectual245. 

                                           
241 [Nota do original] “Trademarks make perception advertising possible. Trough perception advertising, a desirable 
mental image may be added to the quality or variety features of the trademarked product, permitting competition in 
yet another dimension. The tie-in of the objective attributes of the product with the ones attached to it by perception 
advertising may distort purchasing decisions”, Nicholas Economides, Trademarks, The New Palgrave Dictionary of 
Economics and the Law (Peter Newman, Ed.), May 1998 

242 [Nota do original] Vide, deste autor, “Marca e Status – os nichos da concorrência conspícua”, Rev. De Direito 
Empresarial do Ibmec v. III, 2004), encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/genericos.doc, visitado em 24/11/05. 
Sobre a função análoga representada pelo design, diz Antonio Luis Figueira Barbosa, op. Cit, loc. Cit.: “A inter-
relação e a complementaridade entre marcas e o desenho industrial para o alcance de um mesmo objetivo são os 
fatores que permitem classificá-los como meios de comercialização. O caráter persuasivo das marcas é semelhante ao 
desenho estético do produto atuando na formação da subjetividade dentro da estrutura de preferências dos 
consumidores, determinando a formação e controle da procura específica. É sempre bom ressaltar que, dentro deste 
marco de referência, o desenho industrial pode prescindir de sua funcionalidade, na medida em que predomina ou é 
exclusivamente empregada a "tecnologia da sensualidade" . Este é um aspecto nem sempre bem compreendido, em 
especial pêlos desenhistas industriais, quando há relutância em aceitar a possibilidade de seus produtos, de trabalho 
servirem para criar novas (des)necessidades predominando sobre o atendimento às necessidades existentes para o 
consumidor: “Assim, as mercadorias tomam emprestada sua linguagem estética da galanteria humana; mas, então, a 
relação é revertida, e as pessoas tomam emprestado a sua expressão estética do mundo das mercadorias”. 

243 Diferenciação é a a criação de alternativas de demanda através de imagens-de-marca. Semiologicamente, resulta 
da multiplicidade de significantes em face de um só significado; sua utilização pode resultar em problemas de 
denotatividade e bi-univocidade no sistema marcário. 

244 Do o nosso Developing new technologies, op. cit., p. 32 (…):"Since the days where a trademark was simply used 
to teach the faraway buyer which industrial or merchant was responsible for the quality of the product many things 
changed. A trademark turned into a value in itself and advertising investments created a trademark quality that has 
not always much to do with the good or service; it was therefore the first of the intellectual property rights in which 
the actual object of protection was sheer investment. Some authors have remarked that the building up of a trademark 
by means of massive advertisement has much in common with the construction of a character in a novel; in both 
cases only sometimes the result is a "roman a clef" bearing any resemblance to reality" 

245 [Nota do original] Note-se, no entanto, que a marca ela mesma pode sofrer objeções no sistema da Propriedade 
Intelectual se for intrisincamente ilusória, a chamada marca deceptiva. Tal vínculo entre a marca e o produto (a 
“veracidade”) parece estar claro com o Código do Consumidor (Lei 8.078 de 12/09/90, Art. 4o , VI: [princípios da 
Política Nacional das Relações de Consumo] coibição e repressão eficientes (d)a concorrência desleal e utilização 
indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar 
prejuízo aos consumidores.), em que a marca aparece como compromisso substantivo de qualidade que pode ser 
resgatado pelo usuário final dos serviços ou pelo adquirente das mercadorias ou produtos designados pela marca. No 
tocante ao próprio subsistema de Propriedade Intelectual, o princípio está expresso - ainda que imperfeitamente - pelo 
art. 124, X do CPI/96, ao se vedar o registro de “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, 
natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”. Sobre a questão, digo em Uma 
introdução à propriedade intelectual, 2ª. Ed., Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003: “Sinal, sem dúvida, mas também 
qualquer outra forma marcária, notadamente a expressão, vale dizer, a marca nominativa. Não será registrada a marca 



Em suma, por mais politicamente incorreto que possa parecer, cabe reiterar aqui o fato 
de que a Propriedade Intelectual não se estrutura em tutela do consumidor. O advogado 
sempre procurará, quando aproveitar a seu cliente, apontar reais ou fictícias lesões às 
normas consumeristas, porque o direito do consumidor, não obstante sua tutela 
constitucional própria, sua realidade econômica, está essencialmente em voga e sempre 
será mais popular do que a proteção da Propriedade Intelectual.  

Mas o sistema de marcas, em particular, não funciona numa dinâmica consumerista. 
Marca é uma construção formal, não substantiva, medularmente um recurso voluntário 
oferecido ao investidor, para assegurar retorno às atividades de criação de imagem 
empresarial.  

Mesmo o princípio da exaustão de direitos, que aparentemente se contamina pela 
existência de um corpus mechanicum que atravessa as fronteiras territoriais (ou seja, do 
item assinalado, em sua materialidade e unicidade, inclusive qualitativa), não altera a 
formalidade das marcas. O seu fundamento é exatamente garantir que o retorno do 
investimento na imagem de marca não exceda os limites da exclusividade legal que lhe 
é atribuída.  

 

                                                                                                                            
que contenha dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade. Por 
procedência deve-se entender não só a origem geográfica como a empresarial. É vedado o registro que insinue vir o 
perfume de Paris, quando veio de Minas, e é proibido que deixe entender que o prestador dos serviços é a sociedade 
X, quando o é a Y. Por qualidade deve-se traduzir todo e qualquer atributo, positivo: como subsiste a imagem no 
Brasil de que o produto estrangeiro é melhor, a publicidade em outra língua exploraria tal peculiaridade de maneira a 
violar o princípio de veracidade. Mas as qualidades podem ser mais sutilmente insinuadas, e, se delas carecerem os 
produtos, mas forem apresentadas de forma a enganar o consumidor, ferindo, com isto, o interesse dos competidores, 
haverá a incidência da proibição. Fique claro que a prática burocrática desmentirá abundante e desmoralizantemente 
tal princípio. Nem se espere que a concorrência, a mais das vezes, reaja às marcas inverídicas; pois que perante as do 
competidor, lançará as suas, tão inverossímeis na expressão imediata, quanto infiéis na relação entre signo e coisa 
representada: mutáveis no tempo, ao ir e vir dos insumos e dos caprichos, os produtos de uma marca serão o que for, 
enquanto restar um consumidor encantado pelos nomes mágicos”. 



Da proteção do trade dress com ou sem direitos exclusivos 
 

Denis Borges Barbosa (2009) 

 

 

A jurisprudência norte-americana define o trade dress como a imagem total de um 
produto, incluindo características como tamanho, forma, cor ou combinações de cores, 
textura, formato das letras e inclusive características particulares de vendas.246  

Para McCarthy – talvez o principal doutrinador americano em matéria de marcas - trade 
dress seria a totalidade de elementos que formam o produto ou serviço combinados para 
criar um todo visual apresentado aos consumidores e capaz de adquirir direitos de 
exclusiva como um tipo de marca ou um símbolo de origem de identificação.247 

1. A Proteção do Trade dress  

Como veremos, a novidade é da expressão trade dress, mas não da noção jurídica: a 
proteção pela Propriedade Intelectual do conjunto-imagem, de várias formas, é 
centenária em nosso direito, e no de outros países.  

Trade dress como adjunto à marca 

O Trade dress inicialmente foi definido como a “vestimenta” do produto ou serviço e 
constituía uma proteção complementar às marcas. Com efeito, a marca cada vez mais é 
um detonador de imagens e desejos, e o conjunto-imagem que constrói a relação entre o 
público e o produto começa pela marca. Assim indicamos em nossa tese de 
doutoramento: 

Para certos autores, haveria uma tensão básica entre o uso 
comunicativo da marca e seu uso legal; como a marca, após 
originada, tem circulação cultural, a restrição de direito lesaria as 
pretensões da livre expressão; assim, só as funções de assinalamento 
da marca (mas não a de persuasão) tenderia o interesse público248. 

                                           
246  Decisão Two pessos Vs Taco Cabana apud MORO, Maitê Cecília Fabri.. A Marca tridimensional, sua 
proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese de 
Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 2005, p. 50. 

247  McCarthy.Desck encyclopedia of intellectual property, p. 441 apud MORO, Maitê Cecília Fabri. A Marca 
tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada com outros institutos da propriedade 
intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 2005, p. 50. 

248  Jason Bosland, comentando a posição de Ralph S Brown Jr em “Advertising and the Public Interest: Legal 
Protection of Trade Symbols” (1948) 57 Yale Law Journal 1165, 1166; reprint, (1999) 108 Yale Law Journal 1619, 
1620: “Advertising, according to Ralph Brown, ‘depends on the remote manipulation of symbols, directed at mass 
audience,…variously called trade-marks, trade names, brand names, or trade symbols.’ For Brown, a trade mark (as a 
form of advertising) involves two functions: to inform and to persuade. Protection of the identifying or informative 
function of a trade mark is justified because it enhances the flow of competition and guards against customer 
confusion. The information conveyed by a trade symbol enables a quicker and more accurate identification of the 
particular goods or services desired by a consumer, thereby accelerating the ‘stream of commerce’ and generally 
serving the public interest. On the other hand, according to Brown and his followers, the legal protection of a trade 
mark’s persuasive value – its acquired ‘commercial magnetism’ and appeal – offers no benefit to the public interest 
and consequently the law should not extend that far” . José de Oliveira Ascenção, op. cit, se manisfesta no mesmo 
sentido: “A marca pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário. Desde logo porque a marca, como sinal, está 



Essa função, aliás, atuaria até mesmo na construção de uma 
ideologia política249. 

Tal entendimento, que excluiria do direito de marcas a função 
publicitária, para, possivelmente, enquadrá-lo no Direito Privado da 
Concorrência, através das normas de repressão à concorrência 
desleal, não se aplica ao sistema jurídico brasileiro, eis que, nos 
termos da lei em vigor, a exclusividade compreende o uso 
publicitário250. 

De qualquer forma, a exclusividade é restritiva, o uso simbólico é 
expansivo. A função de assinalamento da marca (esse produto vem 
de tal ou qual origem, ou até mesmo “seu titular é seu originador”), 
por sua natureza, tem um propósito denotativo: a marca deve 
assinalar aquele produto ou serviço, e nenhum outro (no espaço da 
sua especialidade)251. A função de distinção - diferencial - (“esse 
item vem desta origem e não de outras origens existentes no 
mercado, para itens alternativos”) também teria expressão ótima no 
ideal de unicidade252 – a marca expressaria um intenso e 
inconfundível lugar na concorrência, com os atributos da bi-
univocidade entre referente e significante.  

De outro lado, a terceira função da marca se expressa como 
persuasória, de caráter complexo253. Necessariamente conotativo, 
trabalhando com imagens e associações, o símbolo vende através de 
um processo de encantamento e poesia, que excede sempre e 
obsessivamente o objeto designado pela marca254. 

                                                                                                                            
apta para ser veículo de comunicação. Mas a marca não é concedida para desempenhar essa função. Se a desempenha 
ou não é uma circunstância de facto que nada se repercute no domínio jurídico. Por isso, não se podem dela tirar 
nenhuns efeitos de direito”. É de se perguntar se essa relutância à função persuasiva das marcas não seria explicável 
pela análise de Miguel Reale, para quem a função fática seria o elemento próprio do Direito – vide REALE, Miguel. 
Lições preliminares de Direito. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 201.  

249  HEILBRUNN, Benoît, « Du fascisme des marques », LE MONDE, 23.04.04 « En multipliant les dispositifs 
d'interactions avec les consommateurs, les marques sont devenues d'incontournables partenaires de leur vie 
quotidienne et un puissant ferment du lien social. En phagocytant progressivement l'espace psychologique, 
émotionnel et social des individus, elles sont devenues de véritables dispositifs idéologiques capables d'imposer un 
véritable programme politique. Celui-ci repose sur la sacralisation de la marchandise en élargissant la consommation 
bien au-delà de l'échange marchand, pour la transformer en une série d'expériences par lesquelles les individus 
échangent en permanence de la valeur et du sens et négocient finalement leur identité. En proposant une 
théâtralisation constante des objets et des lieux, les marques se sont donné pour mission de réenchanter les actes de 
consommation, voire la vie, en proposant à leurs consommateurs une vision du monde assortie de préceptes de vie. 
De la sorte, elles visent à forger de véritables univers utopiques fondés sur une représentation précise du bien 
commun, ainsi que l'illustre de façon outrancière le logo de la marque Auchan : "La vie, la vraie". 

250  CPI/96: Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, 
propaganda e documentos relativos à atividade do titular. 

251  BARBOSA, Denis Borges, op. cit., p. 44: “Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá nome, enfim, 
indica um artigo ou serviço, exercendo a função fáctica de que fala Jakobson, a propaganda estimula, incentiva, na 
função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura lógica mais 
complexa. No dizer de Fernandez Nóvoa: "el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del consumidor no un 
concepto unico, sino una asociación de pensamientos o conceptos".  

252  SCHECHTER, Frank I, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 HARV. L. REV. 813, 831 (1927): 
“the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection”. 

253  BEEBE, Barton, “Search And Persuasion In Trademark Law”, Michigan Law Review, Vol. 103:2020 
(2005) "In addition to conveying distinctiveness of source, a trademark also conveys, in the language of marketing, 
“brand differentiation” or, as I am calling it here for reasons specific to trademark doctrine, “differential 
distinctiveness". 

254 Verdade é que a marca em si mesma é apenas um elemento da atividade de criação de imagem-de-marca, um 
processo que se define como branding. Segundo Stefania Saviolo, Brand And Identity Management In Fashion 



Como diz o mais famoso criador de marcas da França, Pierre Bessis: 

Nous tâchons de faire comprendre qu’il s’agit de s’approprier un 
territoire d’évocation fort et d’éviter le plus possible d’être imité en 
étant trop “descriptif ”. Le nom de marque relève d’une sémiologie 
propre, différente du langage courant. Il doit pouvoir se 
“délexicaliser”, c’est-à-dire perdre son sens premier au profit des 
valeurs de la marquee. Quant à ce qui fait un bon nom de marque, je 
vois deux critères essentiels: il doit d’abord être porteur d’un 
imaginaire, car c’est l’imaginaire qui crée le désir. Ensuite, il doit 
être juste par rapport au produit ou à la société. Cela nécessite de la 
pertinence et de l’impertinence - l’originalité -, ce qui crée l’espace 
du rêve255. 

O trade dress como elemento jurídico autônomo 

Entretanto, a noção evoluiu. Hoje, o Trade dress pode ser entendido não apenas como a 
“vestimenta” de uma marca, mas como um todo que pode ser entendido pelo “conjunto-
imagem” do produto ou serviço.256 É o aspecto visual como o produto ou serviço é 
apresentado ao público257, criando o aspecto visual ou sensorial da imagem-de-marca – 
ou seja, do branding.  

A aparência visual de um produto ou serviço envolve a imagem total do produto e os 
aspectos característicos do serviço258, por exemplo, o aviamento259 de um 
estabelecimento comercial. Este conjunto de características particulares e essenciais dos 
produtos e serviços é denominado também de conjunto-imagem e pode incluir aspectos 
como o formato, a cor, ou combinação de cores, o tamanho, a textura, gráficos, 
desenhos, embalagem e disposição de elementos visualmente perceptíveis.260 

Maitê Moro argumenta que trade dress nada mais é do que uma nova nomenclatura de 
origem norte americana que abarca em um só termo os inúmeros elementos que 
identificam a empresa como um todo, seja pelas características do local onde ela 
desenvolve suas atividades, projeto, decoração, aparência externa e interna, o cheiro, a 
música, a cor predominante de suas lojas, seja pelos aspectos dos produtos ou serviços 
por ela oferecidos.261 

                                                                                                                            
Companies, encontrado em http://hermes.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=301517, visitado em 22/10/2006: "In 
order to get a full understanding of the market potential associated to a brand it is necessary to use a broader 
definition of brand as an "aggregation, around specific signs of a complex of values, association, expectations to 
which clients assign a value that goes over the technical and functional attributes of the products identified by the 
brand itself" (Zara, 1997).  

255  Objectif PI, Informativo do INPI Francês, no. 26, dezembro de 2001, p. 31.  

256  SOARES, Tinoco. Trade dress e/ou Conjunto-imagem. Revista da ABPI, nº 15, mar-abr. de 1995, p. 22-23. 

257  OLAVO, Carlos. A Protecção do “Trade dress” no Direito Português e no Direito Comunitário. Revista da 
ABPI, nº 82, mai-jun de 2006, p. 3. 

258  Ibidem. 

259  Para este parecer “aviamento” significa o conjunto de elementos que caracterizam um estabelecimento 
comercial, enfatiza os elementos essenciais externos que distinguem determinado estabelecimento e que também faz 
parte do fundo de comércio deste estabelecimento, juntamente com a clientela, o crédito a reputação etc. 

260  Ibidem. 

261  MORO, Maitê Cecília Fabri. A Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção 
outorgada com outros institutos da propriedade intelectual. Tese de Doutorado em Direito defendida pela PUC/SP, 
2005, p. 51. 



Este conjunto-imagem diz respeito ao caráter externo e estético do produto ou do 
serviço. Quando o os elementos essenciais e distintivos de um produto, do aviamento de 
um estabelecimento ou serviço são reproduzidos ocorre a violação de seu “conjunto-
imagem”. 

Por trade dress podemos entender o conjunto de cores, a forma estética, os elementos 
que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de um produto, 
estabelecimento ou serviço, suscetível de criar a imagem-de-marca de um produto em 
seu aspecto sensível. 

Stephen Ladas lecionava em seu extenso livro sobre os aspectos comuns à Propriedade 
Intelectual nos vários países do mundo 262 que, o trade dress - a aparência, formato, 
modelo, detalhe, de um produto - pode ser protegido: 

1) pelo direito autoral, quando a criação for artística e original 263.  

2) através do desenho industrial, caso a criação possuas as 
características para ser protegida por este instituto. 

3) através da proteção marcária, se dentre as marcas passíveis de 
registro em determinado país abranger marcas mistas e 
tridimencionais.  

4) através da concorrência desleal, quando a imitação gerar engano 
ou confusão ao público. 

No caso de bens protegidos por direitos de propriedade intelectual, a concorrência 
desleal só atuará em circunstâncias especiais, quando gerar confusão entre produtos, 
como veremos adiante.  

A regra é que se um direito de propriedade intelectual está sendo violado, o titular deve 
basear-se nos artigos pertinentes a este direito para reparar seu dano e condenar o 
contrafator.  O titular não pode utilizar-se do expediente geral da concorrência desleal 
para buscar seus direitos. Entretanto, como mencionado, há casos em que a proteção, 
mesmo que os bens sejam protegidos por direitos de propriedade intelectual, faz-se 
também através da concorrência desleal. 

2. A proteção autônoma do trade dress no direito brasileiro 

A questão aqui analisada é: pode o simples trade dress receber proteção autônoma no 
Direito Brasileiro?  Afinal, não existe registro para a imagem geral do produto. O 
desenho industrial, o modelo de utilidade de uma embalagem nova caraterizada por sua 

                                           
262  LADAS, Stephen, Patents, Trademarks and Related Rights. Cambridge: Harvard University Press, 1975 p. 
1709. “Imitation of Shape of Products. Passing-off or unfair competition may also take place through imitation of the 
general appearance of a competitor's product. So long as such appearance identifies the origin of the product, its 
imitation may confuse the average consumer and prevent him from making an informed choice. The appearance may 
consist in the display of a mark, the get-up of a label or package or merely the particular shape of the product. How 
far can shapes be protected? There are conceivably four headings under which shapes may be protected: under the 
copyright law, if they constitute original artistic creation; by the law of industrial designs, if they come under the 
protection of such law by their nature and on compliance with the conditions and formalities of such law; by the 
trademark law, if the definition of a trademark in a particular country includes configuration of goods; or by the law 
of unfair competition, if the imitation constitutes an effective misrepresentation likely to cause deception or 
confusion”. 

263  Sabe-se que os direitos autorais nascem com a materialização por diversos meios da obra. Para 
constituirmos um meio de prova, podemos utilizar o registro na Biblioteca Nacional (no caso de obras escritas) e no 
museu de Belas Artes (no caso de obras plásticas, desenhos). 



utilidade, a marca tridimensional – quando a forma adquire notoriedade e distintividade 
prévia no mercado, a marca mesmo, são elementos dessa proteção, mas não se esgota a 
tutela jurídica nisso. Nunca se esgotou. 

O que é relevante neste contexto é que têm proteção contra a concorrência ilícita os 
elementos não funcionais das embalagens, estejam protegidos por registro de desenho 
industrial ou de marca tridimensional (quando a concorrência é ilícita por ser interdita), 
ou sejam simplesmente objeto da criatividade concorrencial, antes ou prescindindo de 
qualquer registro (quando a concorrência é ilícita por ser desleal). 264 

Elementos não funcionais têm proteção contra a concorrência desleal 

Seguindo as lições de Gama Cerqueira265, temos que: 

Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um 
concorrente, acode à idéia, desde logo, o uso de sinais distintivos 
idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando esses sinais 
distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o 
domínio da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código, 
art. 175, II). Tratando-se de sinais não registrados, é condição 
essencial à ação baseada em concorrência desleal que êsses sinais, 
além de reunirem os requisitos intrínsecos que os tornem distintivos 
e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso prolongado, de 
modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos 
concorrentes. Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de 

imitação ou reprodução do aspecto característico do produto ou 
à forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, 
recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao 
domínio público. 

Equiparam-se aos produtos, para o efeito de sua proteção contra a 
concorrência desleal, como já foi dito, os serviços oferecidos ao 
público por uma empresa ou estabelecimento. Grifo nosso 

É cediça a repressão de atos confusórios em matéria de signos distintivos. Mas, o 
mesmo ocorre quando as configurações não funcionais têm função análoga às marcas, 
como nota Antonio Luis Figueira Barbosa 266: 

A inter-relação e a complementaridade entre marcas e o desenho 
industrial para o alcance de  um mesmo objetivo são os fatores que 
permitem classificá-los como meios de comercialização. O caráter 

                                           
264  Não se confunde concorrência desleal e concorrência interdita, como nota Pontes de Miranda, Tratado de 
Direito Privado, vol. 17, e Magalhães Noronha, Direito Penal, vol. 3 p. 40, Ed. Saraiva. JUTACRIM 81/367. É 
interdita, por lei, a concorrência de um competidor do titular da patente quanto ao objeto do privilégio; é interdita por 
via contratual a concorrência do vendedor de um fundo de comércio, que presta a garantia com que com compra o 
negócio. O sistema de patentes é o meio clássico de interdição de concorrência; mas os monopólios legais, os pactos 
de não concorrência e outros mecanismos de exclusividade também podem vedar legalmente a competição. O 
parâmetro de proibição é a lei, o privilegio ou o contrato pertinente. De outro lado, a sanção importa ao concorrente 
desleal não é, como no caso de que faz concorrência interdita, a proibição de continuar a atividade econômica; é, sim, 
a imposição de continuá-la dentro dos usos e praxes comerciais. A concorrência negocialmente proibida, no dizer de 
Pontes de Miranda, não impede somente a prática de uma atividade exercida fora de tais usos e práticas; impede todas 
as modalidades, leais e desleais, dentro dos parâmetros do pacto específico. 

265  CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da propriedade industrial – volume II, tomo I, parte II –. Rio de 
Janeiro, Editora Forense, 1952, p. 378-379 

266  Barbosa, Antonio Luis Figueira, Marcas e outros signos na realização das mercadorias, in Sobre a Proteção 
do Trabalho Intelectual, Editora UFRJ, 1999  



persuasivo das marcas é semelhante ao desenho estético do produto 
atuando na formação da subjetividade dentro da estrutura de 
preferências dos consumidores, determinando a formação e controle 
da procura específica. É sempre bom ressaltar que, dentro deste 
marco de referência, o desenho industrial pode prescindir de sua 
funcionalidade, na medida em que predomina ou é exclusivamente 
empregada a "tecnologia da sensualidade" . Este é um aspecto nem 
sempre bem compreendido, em especial pêlos desenhistas 
industriais, quando há relutância em aceitar a possibilidade de seus 
produtos, de trabalho servirem para criar novas (des)necessidades 
predominando sobre o atendimento às necessidades existentes para o 
consumidor: 

Assim, as mercadorias tomam emprestada sua linguagem estética da 
galanteria humana; mas, então, a relação é revertida, e as pessoas 
tomam emprestado a sua expressão estética do mundo das 
mercadorias 267. 

Tive, igualmente, oportunidade de indicar a mesma hipótese – de confusão entre 
elementos não funcionais de produtos – na 2ª. Ed. do meu Uma Introdução à 
Propriedade Intelectual, Lumen Júris, 2003: 

No caso de concorrência desleal por imitação de aspectos 
ornamentais de um produto de uma empresa de renome por outra 
empresa, a análise da incidência de concorrência desleal deve 
ocorrer ao comparar as características externas do produto ou a 
forma de apresentação dos mesmos268, deve-se levar em conta o 
risco de confusão do público consumidor destes produtos.  

Não raro, os consumidores de produtos idênticos pensam se tratar de 
uma variação de um mesmo produto, de mesma marca e titular, 
como sendo um produto de mesmo segmento de uma da mesma 
marca. O titular do produto imitador aproveita-se do sucesso do 
titular do produto imitado para confundir os consumidores com a 
similaridade externa entre os produtos. 

Pontes de Miranda269, no que tange à concorrência desleal, entende que é contrário ao 
direito, tudo aquilo que, reproduzindo ou imitando, traz confusão; não há confusão se 
há distinguibilidade.  

Note-se que sempre se concedeu proteção em Direito da Propriedade Industrial – 
mormente através do sistema da concorrência desleal – contra a cópia do trade dress, 
com ou sem cópia de marca.  Já Pouillet270, o mestre de nossos clássicos, escrevendo em 

                                           
267   [Nota do original] Haug, Wolfgang Fritz, Critique of Commodity Aesthetics: appearance, sexuality and 
advertising in capitalistic society, University of Minnesota Press, 1987, p. 19  

268  CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da propriedade industrial – volume II, tomo II, parte III –. Rio de 
Janeiro: Forense, 1952, P. 378. 

269  MIRANDA. Pontes de. Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade 
industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, p. 316. 

270  POUILLET, Eugéne. Traité dês Marques de fabrique et de la Concurrence Déloyiale en tous genres, Paris: 
Marchal et Billard, 1892, p. 526-527:”Jurisprudence: espèces ou la concurrence déloyale a été reconnue. — il a été 
jugé : l° qu'il y a concurrence déloyale à employer, pour la vente d'un produit similaire, la même forme et la même 
couleur de boîte qu'une maison rivale (Trib. comm. Seine, 17 sept. 1835, Gevelot, Gaz. Trib., 18 sept.) ; 2° que le 
flacon qui contient un produit est pour le marchand un moyen d'écoulement et une enseigne ; il constitue des lors une 
propriété qui, comme toute autre, a droit d'être respectée (Trib. comm. Seine, 13 oct. 1847, Sévin, Gaz. Trib., 14 oct.) 
; 3° qu'il n’est jamais permis à un commerçant d'employer des moyens déloyaux pour faire concurrence à ceux qui 



1892, aponta decisões judiciais que – mesmo no séc. XIX – já determinam as espécies 
de atos de concorrência desleal por confusão de conjunto-imagem:  

Caracteriza-se concorrência desleal 1º - empregar, para venda um 
produto similar, de mesma forma e mesma cor de caixa de uma casa 
rival (Trib. comm. Sena, 17 sept. 1835, Gevelot, gás.Trib., 18 sept.) ;  
... 

_ 3° não é lícito um comerciante empregar meio desleal para fazer 
concorrência a outro vendendo mercadoria de mesma natureza sem 
distinção de forma a induzir público erro; consequentemente, o 
comerciante que adota a mesma forma de garrafa, de carimbo, e a 
mesma cor de cera que um concorrente, faz aquilo na intenção 
evidente de fazer confusão entre os produtos, e causar confusão ao 
público, cometendo atos de concorrência desleal. Com razão é de se 
proibir o uso de produtos ou sinais que provoquem a confusão.. 
(Lião, 21 de Agosto de 1851, Dalloz, J. Pall.51.2.643); ... 

Semelhança de utensílios. - A capacidade de um recipiente qualquer 
não pode ser uma propriedade exclusiva; qualquer pessoa pode 
fabricar recipientes da mesma capacidade daquela, cujo outro fez 
uso primeiro, sobretudo quando esta capacidade traduz-se numa 
medida legal. Contudo a semelhança dos utensílios utilizados com 
elementos confusórios a outros, pode ser com razão considerada um 
ato de concorrência desleal( Trib comm. Seine, 8 fév. 1854). 

É, também Pouillet271, ao se referir às formas dos produtos e reconhecer que estas 
formas podem ser objetos de concorrência desleal, que entende que a forma dada a um 
produto, quando é característica e nova, pode ser o elemento de concorrência desleal:  

... quando um industrial adotar, como características distintivas de 
seu produto, uma cor especial combinada com uma disposição linhas 
retas formando um padrão quadriculado, existirá concorrência 
desleal por parte do comerciante que empregar a mesma matiz e a 
mesma disposição de linhas para produto similar. (Paris, 21 janv. 
1850, Leperdriel, Dall.51.2.123).272 

Um objeto oval, colocado ao centro de um vidro polido, 
compondo uma lanterna, não é uma marca de fábrica, mas sua 
constituição original o permite ser protegido de cópia por seus 

                                                                                                                            
vendent des marchandises de même nature, et qu'on doit considérer, comme moyens illicites, ceux qui sont de nature 
à induire le public en erreur; en conséquence, celui qui adopte la même forme de bouteille, de cachet, et la même 
couleur de cire qu'un concurrent, et cela dans l'intention évidente de faire confusion, se rend coupable de concurrence 
déloyale et se voit avec raison interdire l'usage des signes entraînant la confusion … (Lião, 21 de Agosto de 1851, 
Dalloz, J.Pall.51.2.643); 

Similitude d’ustensiles. — La contenance d'un récipient quelconque ne peut être une propriété exclusive ; toute 
personne peut faire fabriquer des récipients de la même contenance que celle dont un autre a fait usage le premier, 
surtout lorsque cette contenance se traduit par une mesure légale (2). Toutefois la similitude des ustensiles, jointe à 
d'autres éléments de confusion, pourrait être avec raison considérée comme ayant été imaginée dans un but de 
concurrence déloyale (3). 

271  Ibidem p. 533: “Nous avons émis l’opinion que la forme donnée au produit, lorsqu’elle est caractéristique 
et nouvelle, peut constituer une marque ; à plus forte raison, sommes-nous d'avis,— et cela est hors de contestation, 
— que cette forme du produit lui-même peut être l’élément d'une concurrence déloyale. 

272   Il a été jugé dans cet ordre d'idées : 1° que, lorsqu'un industriel adopte, comme signe distinctif de ses 
produits, une couleur spéciale combinée à une disposition de lignes droites formant un quadrillé, il y a concurrence 
déloyale de la part du commerçant qui emploie la même nuance et la même disposition de lignes pour des produits 
similaires. 



concorrentes. (Trib. comm. Seine, 17 fév. 1852, Aubineau, 
Teulet.1.40)273. 

De como a jurisprudência vem aceitando a proteção do trade dress 

Vide a jurisprudência: 

ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" PELA 
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO "CONJUNTO-IMAGEM" DO 
PRODUTO ("TRADE DRESS"). REJEIÇÃO. SIMILITUDE DAS 
CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DAS EMBALAGENS DOS 
PRODUTOS CONCORRENTES QUE PODEM CONFUNDIR O 
CONSUMIDOR E INDUZI-LO A ERRO NA AQUISIÇÃO DE 
UM PELO OUTRO, CARACTERIZANDO CONCORRÊNCIA 
DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO. (1) Tem legitimidade ativa 
ad causam à propositura de ação inibitória e também ressarcitória a 
pessoa jurídica que fabrica e comercializa determinado produto há 
vários anos, cujo fato é incontroverso nos autos (até porque 
comumente sabido e, por isso, notório), ainda que o "conjunto-
imagem" desse produto (trade dress) não se encontre registrado 
(...)Nesse passo, a comercialização pela apelante de produto cuja 
apresentação e finalidade guarda estreita semelhança com outro do 
mesmo ramo de mercado, pertencente à apelada, se subsume à 
prática de concorrência desleal. (Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná, 6ª Câmara Cível, Des. Adalberto Pereira, AC 0565876-2, 
Julgado em 18.08.2009). 

 

PADRÃO VISUAL DE DISTRIBUIDORA DE GASOLINA. USO 
INDEVIDO DO "TRADE DRESS" PELO POSTO DE GASOLINA. 
REVELIA. Sentença de improcedência pautada na inexistência de 
alguns elementos distintivos da rede de postos de gasolina vinculada 
à distribuidora. Apreciação de elementos isolados. Questão que deve 
ser examinada sob o prisma do "trade dress" ou conjunto-imagem, 
que é a reunião de elementos capazes de identificar e diferenciar um 
produto ou serviço dos demais, motivo pelo qual seus elementos não 
podem ser considerados isoladamente para fins de apuração da 
existência ou não de identidade dos padrões visuais de postos de 
gasolina e distribuidoras. Clientela de posto de gasolina, que se guia 
pelo conjunto-imagem para fins de identificação e escolha da 
revendedora que lhe prestará o serviço.Fotografias acostadas aos 
autos que demonstram que a apelada - atual usuária do imóvel no 
qual antes estava instalado um posto de bandeira Petrobrás (fato 
presumidamente verdadeiro por força do efeito material da revelia) - 
não se desvinculou completamente do padrão visual de titularidade 
da apelante. Estabelecimento da demandada, que, globalmente 
considerado, é apto a induzir os consumidores a erro. Proveito da 
clientela alheia, lucrando indevidamente em detrimento da apelante, 
a gerar o dever de reparar os lucros cessantes por ela sofridos, a 
serem apurados em liquidação de sentença. Uso não autorizado do 
"trade dress", que abala a honra objetiva da apelante, pondo em 

                                           
273  Ibidem p. 533.  qu'un ovale, ménagé au centre du verre dépoli dont se compose une lanterne, ne constitue 
pas une marque de fabrique; toutefois, un pareil signe constitue, au profit de celui qui en a le premier fait emploi, une 
sorte d'enseigne qui peut être interdite à ses concurrents (Trib. comm. Seine, 17 fév. 1852, Aubineau, Teulet.1.40). 



xeque a qualidade de seu produto perante sua clientela e lesionando 
sua boa reputação no mercado.(Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, 18ª Câmara Cível, Des. Célia Pessoa, AC 
2009.001.20096, Julgado em 26.05.2009). 

Basta a mera visualização das embalagens acostadas aos autos para 
verificar que houve apropriação indevida da marca alheia, com a 
adoção de conjunto visual que leva à confusão no momento da 
aquisição pelo consumidor. Segundo a doutrina especializada, a 
expressão trade dress possui acepção ampla e tem sido utilizada pela 
jurisprudência no sentido de “conjunto-imagem”, consistindo “num 
conjunto de características, que podem incluir, entre outras, uma cor 
ou esquema de cores, forma, embalagem, configuração do produto, 
sinais, frases, disposição, estilização e tamanho de letras, gráficos, 
desenhos, emblemas, brasões, texturas e enfeites ou ornamentos em 
geral, capazes de identificar determinado produto e diferenciá-lo dos 
demais”A violação ao trade dress da autora é inequívoca no caso 
concreto, merecendo a pronta intervenção do Judiciário em prol do 
próprio desenvolvimento tecnológico do país, acarretando também o 
crescimento econômico. Descabidas, portanto, as teses apresentados 
em sede de apelo, que não infirmam o julgamento apresentado em 
relação à ocorrência do trade dress e indubitável remessa visual aos 
cigarros Hollywood.(Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, 12ª Câmara Cível, Des. Lucia Miguel S. Lima, AC 
2008.001.49286, Julgado em 27.01.2009). 

 

as particularidades inerentes ao design de ambos os recipientes, 
destacando-se a similaridade de cor, tamanho, volume das 
embalagens, e ainda disposição dos lançamentos gráficos 
identificadores do produto, bem como a peculiaridade das etiquetas 
que são de papelão em forma tubular, aliado ao fato de se 
enquadrarem na mesma categoria (cera líquida), o que é corroborado 
pelo fato de que os nominativos "Brilho Fácil" da autora e "Espalhe 
Fácil" da ré tem grande similaridade fonética, os quais 
conjuntamente, no entender das peritas podem causar confusão ao 
consumidor, no momento de adquirir produtos postos à venda." 
(f.89) Neste esteio, entendo que todo o arcabouço probatório 
demonstra de modo suficiente que a ré distribui no mercado produto 
em embalagem semelhante, com marca de mesma sonoridade, e 
rótulo extremamente parecido ao produto da autora/apelante, 
evidenciando a prática de concorrência desleal, ao propiciar o desvio 
de clientela num mesmo seguimento de mercado. (Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, 15ª Câmara Cível, Des. Viçoso 
Rodrigues, AC 2.0000.00.463227-9/000(1), DJ 14.09.2005). 

Note-se que consoante Denis Allan Daniel274, o entendimento de que a confusão 
relacionada à trade dress e embalagens gera concorrência desleal e deve ser punida já 
era majoritário em 2007 (18 dentre 30 casos analisados até a elaboração daquele 

                                           
274        Litígios Envolvendo Conjunto-Imagem (trade dress) no Brasil, Revista da ABPI87, ps. 27-31. 



texto)275. Algumas das decisões citadas, op. cit., como deferindo indenizações baseadas 
em trade dress, valem ser aqui copiadas: 

A ré agiu de má-fé, utilizando a marca Universal em embalagens 

que são flagrantemente semelhantes as dos autores, com o 
propósito de desviar a clientela. A possibilidade de confusão 
existe". (Sudamax vs. Fenton - Al 2005.002.19- 402/RJ decidido em 
15/08/2007). 

O recurso deve ser improvido com a manutenção da liminar porque 
o autor e titular do registro da marca do rotulo de seu produto, o que 
lhe confere direito de exclusividade sobre aquela forma de 
apresentação. As embalagens dos produtos são de fato 
semelhantes, o que não se pode permitir". (Unilever vs. Sonae - 
AI - 233.247.4-6/SP). 

"A analise da embalagem mostra que a combinação de cores é quase 
idêntica, o que pode gerar confusão entre os consumidores". (L.R. 
Companhia vs. KLD - AI - 137.284 - 5/PR). 

Conhecida é igualmente a ação ordinária proposta pela Colgate 
Palmolive, na qualidade de titular da marca AJAX, para produto de 
limpeza que tinha sua embalagem protegida por um MI (o desenho 
industrial da época), em face da empresa Bombril S/A, usuária da 
marca FORT, por esta estar utilizando o produto FORT com as 
mesmas características da Colgate, não só do rótulo, mas também do 
frasco e da tampa.  

O caso foi julgado pela Quarta Câmara Cível do TJ/SP, AC nº 30.822-1, que 
argumentou em sua decisão que a Bombril tinha, não só imitado o formato da 
embalagem do produto da Palmolive, como também, cores e traços dos rótulos, fazendo 
com que seu produto, no conjunto e no seu aspecto visual, se aproximasse do AJAX, 
podendo levar o consumidor a erro ou confusão quanto à procedência dos artigos. Ou 
seja, entendeu que havia confusão entre os dois produtos e indução do público a erro. 276 

                                           
275    Note-se que decisões negando o pleito muitas foram baseadas na análise fática, mantendo-se reconhecimento do 
direito relacionado, vejamos um exemplo: EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO EM 
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E 
IDENTIDADE MERCADOLÓGICA. LIVRE CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA ECONÔMICA. 
INTERESSES/DIREITOS DIFUSOS CONSUMERISTAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS À TUTELA 
ANTECIPATÓRIA PARA FINS DE IMPEDIMENTO À UTILIZAÇÃO DE CONJUNTO-IMAGEM. O litígio 
acerca da similaridade entre conjuntos-imagens de produtos alimentícios não justifica a litisregulação enquanto 
inexistente qualquer elemento que confira embasamento à intromissão judicial na livre concorrência e na livre 
iniciativa econômica, mormente quando a hipótese revela que a controvérsia aloja-se ainda no plano da estrita 
estratégia de consolidação de identidade mercadológica dos referidos produtos. Reconhecimento da consolidação 
doutrinária e jurisprudencial da tutela inibitória (aplicável, precipuamente, em casos de concorrência), uma vez 
relacionado com o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva. Entretanto, in casu, mostram-se 
ausentes os pressupostos da aludida tutela, na modalidade antecipada. Inexistência de justificativa para ingerência 
judicial, em sede de cognição sumária, no sentido de impedir a utilização, por uma das empresas litigantes, do 
conjunto-imagem de produto alimentício, tendo como base apenas a suscitada similaridade. RECURSO 
IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70024007635, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 05/06/2008) 

 

276          Tinoco, Op. Cit p. 131  



Recentissimamente, em caso em que a Bombril Mercosul S.A. era autora, o TJSP 
reconheceu a reserva da cor amarela constante do trade dress da sociedade, numa 
relação de concorrência desleal com outra empresa 277.  

3. Direitos da concorrência leal  e direitos de exclusividade: cumulação ou 

alternativa?  

A existência de direito exclusivo não exclui as pretensões relativas à concorrência 
desleal; o magis da exclusividade não exclui o minus da tutela à concorrência. Embora 
se encontrem eminentes argumentos no sentido que o nega, fato é que a concorrência 
desleal (técnica ou metaforicamente) se acha correntemente cumulada na jurisprudência 
dos nossos tribunais. Tal se dá, especialmente, levando em conta os aspectos que 
excedem aos limites do direito exclusivo, ou como agravante da lesão de direito 
abstrata.  

De outro lado, é corrente – e perfeitamente adequada – a arguição de concorrência 
desleal em certas situações em que o direito exclusivo não tenha condições de se 
exercer: elementos de criação não suscetíveis de direito Autoral, marcas não registradas 
etc.  

A questão em análise é se haverá ilicitude no caso de um produto ter o seu trade dress 
imitado, causando confusão ao público, mas quando já existam direitos de propriedade 
intelectual protegidos, como sua marca registrada ou seu desenho industrial registrado. 
Se por exemplo, a embalagem de um produto é reproduzida juntamente com a sua 
marca – direitos de propriedade intelectual – o titular destes direitos deverá buscar 
proteção e punição ao violador através do direito marcário e dos direitos de desenho 
industrial.  

Dir-se-ía que para intentar uma ação judicial, bastaria ao titular deste direito comprovar 
o registro e a violação ao seu direito. Não caberia, a princípio, nesta hipótese, ao titular 
alegar crime de concorrência desleal por parte do competidor. 

Assim indica Wilson Jabur 278: 

(...) Não se deve, todavia, confundir concorrência desleal com 
propriedade intelectual. Pode, com efeito, haver ação contra 
concorrência desleal independentemente da existência de direito de 
propriedade intelectual e vice-versa. A violação de um direito de 
propriedade intelectual prescinde da configuração de concorrência 
desleal. E Pontes de Miranda bem observa que “quem tem 
pretensões e ações adequadas a seu direito não precisa de alegar e 
provar elemento a mais, como a deslealdade na concorrência, para a 
reparação” (1956, v. XVII, p. 283). 

Na verdade, a violação do trade dress do produto de um competidor configura 
concorrência desleal, mesmo que seus elementos característicos estejam separadamente 
protegidos por direitos de propriedade intelectual.   

Isto pode ocorrer, quando comprovada que a finalidade do ato do competidor é o de 
desviar a clientela alheia e se aproveitar da reputação do concorrente através da 

                                           
277       Processo nº.564.01.2007.007734-1. Fórum de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Cível Ação Ordinária Autor: 
Bombril Mercosul S/A Réu: Sany do Brasil Indústria e Comercio De Produtos De Limpeza Ltda 

278       JABUR, Op cit. p. 346. 



utilização de atos confusórios, utilizando como meio para esta finalidade a imitação da 
marca, do desenho industrial, dos direitos Autorais, enfim, do trade dress do produto do 
competidor, mesmo que as partes deste conjunto estejam separadamente protegidas por 
diretos de propriedade intelectual.  

Ladas, discorrendo sobre os princípios gerais relativos ao tema, nos vários sistemas 
nacionais, assim relata 279: 

Isto obviamente levanta a questão básica quanto à relação entre 
direito marcário e direito da concorrência desleal. Certamente, se 
uma marca é registrada, o titular requererá proteção das marcas 
registradas sob o direito marcário, o qual é plenamente 
satisfatório, pois o autor ordinariamente precisa tão somente 
provar o fato do seu registro e o fato do uso inapropriado da 
marca pelo réu. Porém pode haver circunstâncias sob as quais o 
produtor ou usuário não possa registrar ou tenha negligenciado o 
registro, hipótese na qual ele poderá fazer uso da lei de 
concorrência desleal. De fato, se a sua marca ou marca similar a 
ela tiver sido registrada por um terceiro e tal registro tiver 
tornado-se incontestável, o primeiro usuário deve ainda assim ter 
a possibilidade de  proteger seus direitos contra o terceiro sob a 
lei da concorrência desleal. 

Há ainda casos onde o direito marcário permite proteção a uma 
marca sob certas condições apenas, e qualquer ato de confusão 
criado pelo uso desta marca registrada além do escopo do direito 
marcário pode ser alcançado pela lei da concorrência desleal. Por 
exemplo, infração técnica a uma marca geralmente existe em 
caso de afixação não autorizada da marca por terceiro em seu 
produto ou embalagem. O uso oral da marca de terceiro é um ato 
de concorrência desleal. 

                                           
279        LADAS.Stephen, Op.cit. p. 1709. No original: “This of course raises a very basic question as to the 
relation between trademark law and unfair competition law. Certainly, if a trademark is registered, the owner 
will claim the protection of registered trademarks under trademark law, which is far more satisfactory, since 
the plaintiff ordinarily has to prove only the fact of  his registration and the fact of the use of the infringing 
mark by the defendant. But there may be circumstances under which the manufacturer or user may not be able 
to register or may nave neglected registration, in which case he should be able to avail himself of the law of 
unfair competition. Indeed, if his mark or a mark similar thereto has been registered by a subsequent party and 
such a registration may have become incontestable, the prior user should still be able to protect these rights 
against a third person under the law of unfair competition.     There are also cases where the trademark law 
affords protection to a trademark under certain conditions only, and any act of confusion created by an act of 
use of this registered trademark beyond the scope of the trademark law can be reached by the law of unfair 
competition. For instance, technical infringement of a trademark generally exists in case of unauthorized 
affixation of the registered trademark by another on one's products or their packages. Oral use of another's 
registered mark is an act of unfair competition. Generally, however, the category of acts creating confusion 
contemplated in paragraph 3 of article 10 bis are those related to copying or simulating anything which is other 
than a technical or registrable trademark. In many countries trade names and other business designations are 
protected and must be protected under the law of unfair competition, in the absence of specific legislation on 
trade names or in supplement of any particular aspect of regulation provided for by such legislation. This is true of 
many countries in Europe where the unfair competition law covers also nonformal names, such as fanciful 
designations, characteristic components or abbreviations of commercial names, trademarks or service marks which 
are considered as symbols of the entire economic activity of an enterprise, shop signs or any other means of 
identification of a business. Unfair competition law is also often the foundation in many countries of protection of 
marks of great reputation, in the absence of any provision in the trade-mark law broadening the scope of protection 
of registered trademarks to encompass any confusion as to origin in the broad sense. The law of unfair competition 
looks at the appropriation of a famous trademark by another for dissimilar goods from the point of view of whether 
this is an act against honest usages in trade.” 



Geralmente, contudo, a categoria dos atos criadores de confusão 
contemplados no parágrafo 3 do artigo 10 bis são aqueles relativos a 
cópia ou simulação de algo que não é uma marca técnica ou 
registrável. 

Em muitos países nomes comerciais e outras designações de 
negócios são protegidas e devem ser protegidas sob a lei da 
concorrência desleal, na ausência de legislação específica sobre 
nomes comerciais ou em complemento de aspectos particulares 
da normatização prevista em tal legislação. Este é o caso de 
muitos países da Europa, onde a lei da concorrência desleal 
abrange também nomes de fantasia, slogans, componentes 
característicos ou abreviação de nomes comerciais, marcas ou 
marcas de serviços que são consideradas como símbolos da 
atividade econômica da empresa, letreiros de loja ou quaisquer 
outros modos de identificar um negócio. 

A lei da concorrência desleal é muitas vezes também a base em 
muitos países da proteção de marcas de alto renome, na ausência 
de dispositivo no direito marcário ampliando o escopo da 
proteção de marcas registradas para englobar qualquer confusão 
quanto à origem no sentido amplo. A lei da concorrência desleal 
olha a apropriação de uma marca famosa por terceiro para bens 
de segmentos diversos sob a ótica de se este é um ato contrário 
ao uso honesto no mercado. (tradução nossa) 

O mesmo se aplica ao direito brasileiro. Como elucida Tinoco Soares 280:  

Além desses atos isolados em que o concorrente procura se 
aproximar ou mesmo reproduzir o produto de outrem que é 
suscetível de privilégio ou de registro como marca, é de se ter 
presente que esses atos, às vezes, formam um todo e o crime mais se 
nos avizinha como sendo de concorrência desleal. 

Como exemplo flagrante dessa modalidade temos a hipótese em que 
são reproduzidos ou imitados os característicos do produto, de sua 
embalagem, de sua forma de apresentação no mercado, aliados ao 
emprego de sinais distintivos (marcas nominativas ou figurativas, 
tipos de letra, emblemas, desenhos e outros), com o emprego ou não 
das expressões de propaganda que salientam as qualidades do 
produto ou do estabelecimento.  

O conjunto levará fatalmente os menos avisados a erro e confusão 
quanto à origem ou procedência do produto. Só através de exame 
acurado e comparativo poder-se-á distinguir o verdadeiro do falso. 
Eis porque o ato de concorrência desleal tem por finalidade criar 
confusão, não só através de nomes, denominações, siglas, emblemas, 
etiquetas, rótulos, envoltórios, embalagens e todo e qualquer 
elemento que sirva para identificar os produtos ou os serviços no 
mercado ou entre os usuários.  

Há vezes em que além do acima exposto os concorrentes se utilizam 
de todos os meios publicitários para induzir outrem a confusão, 
divulgando os seus produtos ou serviços por meio de folhetos, 
catálogos, impressos ou ainda através de publicidade expressa, 

                                           
280          SOARES, Tinoco. Trade dress e/ou Conjunto-imagem. Revista da ABPI, nº 15, mar-abr. de 1995, p. 22. 



falada, gravada, televisada ou cinematográfica. Embora 
determinados folhetos, catálogos e outros elementos publicitários 
sejam até suscetíveis de proteção como propriedade intelectual, a 
concorrência desleal se caracterizará não obstante exista ou não 
direito adquirido especificamente nesse sentido.  

Não quer isso, no entanto, assegurar que o simples emprego de 
folhetos, catálogos e outros elementos publicitários sejam de 
exclusiva propriedade dos usuários. É preciso distinguir aqueles que 
são suscetíveis de proteção, por se tratar de obras do intelecto, 
daqueles que já são costumeiramente usados por todos ou pelo 
menos por grande parte dos industriais, comerciantes e profissionais 
do ramo.” 281 

4. A violação de marca nominativa registrada não impede violação também de trade 

dress 

A marca nominativa é apenas um dos vários elementos de identificação do produto 
perante o público. Elementos visuais, a impressão geral da embalagem, inclusive a 
impressão tátil, cores, o som, o cheiro, enfim, o todo da aparência do produto merece 
proteção como trade dress. 

Tal se dá mesmo se os elementos integrantes do trade dress não têm proteção por 
direitos exclusivos, e ainda quando a lei não admite proteção por direitos exclusivos.  

Sempre ocorreu assim em direito. Escrevendo em 1891, dizia Marafy 282 em comentário 
jurisprudencial sobre o uso de cores nas embalagens (cores não suscetíveis de proteção 
como marca):  

Mas a partir do momento em que a cor, seja pela adoção de 
disposições especiais, seja pela aplicação da dita cor a certas partes 
do produto, qualquer que seja a simplicidade das distas 
combinações, chega a constituir um signo distintivo suscestível de 
atrair o olhar do comprador, ela entra dentro da categoria dos signos 
não enumerados do artigo primeiro da lei de 23 de junho de 1857, 
que podem servir de marca de fábrica; 

Nós devemos entretanto chamar a atenção que, mesmo não sendo a 
cor considerada como signo distintivo passível de ser validamente 
depositado, a imitação das cores, a partir do momento em que elas 
sejam claramente características, é sempre considerada pelo juíz, em 
caso de imitação fraudulenta de uma marca, como uma circunstância 
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282          Conde Maillard De Marafy, em seu Grand Dictionnaire International De La Propriété Industrielle Au Point 
De Vue Du Nom Commercial Des Marques De Fabrique Et De Commerce Et De La Concurrence Déloyale No 
original : “Mais attendu que, du moment que la couleur, soit par l’adoption de dispositions spéciales, soit par 
l’application de ladite couleur à certaines parties du produit, quelle que soit d’ailleurs la simplicité desdites 
combinaisons, arrive à constituer un signe distinctif susceptible de frapper l’oeil de l’acheteur, elle rentre dans la 
catégorie des signes non énumérés de l’article premier de la loi du 23 juin 1857 qui peuvent servir de marque de 
fabrique;” “Nos devons cependant faire remarquer que, même lorsque la couleur n’entre pas em ligne de compte 
comme signe distinctif pouvant être valablement déposé, l’imitation des couleurs, lorsqu’elles sont franchement 
caractéristiques, est toujours considérée par le juge, em cas d’imitation fraudulense de la marque, comme une 
circonstance très aggravante démontrant avec évidence l’intention de l’imitateur d’établir une confusion tout au 
moins blâmable en éqüité”. 



muito agravante, demonstrando e evidenciando a intenção do 
imitador de estabelecer confusão certamente dolosa. (tradução 
nossa) 

Assim, se há comportamentos “tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios 
alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores 
de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio” (CPI/96, art. 209), no 
que se refere ao produto, em face do público, há lesão de direito, e urge reparar a lesão.  

É muito usual que, entre os competidores caudatários, se empregue marca diversa, mas 
enfatizando os aspectos sensoriais do competidor líder. O público atento ou 
especializado distinguirá um do outro. Mas, no caso de produtos de consumo de massa 
pelo público indiscriminado, a confusão na aparência do todo (trade dress) tende a 
superar as particularidades, inclusive das marcas.  

Além disso, os demais elementos dignos de proteção exclusiva, como direito Autoral, 
desenho industrial, etc., quando existem, não perdem eficácia simplesmente pela 
distinção de uma marca nominativa. Tal se dá, aliás, mesmo quando não haja confusão 
pelo trade dress.  

A jurisprudência insiste: 

No que tange aos rótulos, basta a simples visualização para se ter a 
semelhança de ambos. Não é preciso esmiuçar as diferenças técnicas 
nos desenhos, até porque tal não interessa aos possíveis 
consumidores, que certamente serão levados pela visão geral. 
(Apelação Cível nº 135.923.1/9, do E. Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, que cuidou da semelhança dos rótulos utilizados pela 
“Caninha 51” e “Caninha 71”). 

 

PROPRIEDADE INTELECTUAL - Trade dress - Copia servil do 
conjunto-imagem por parte da agravante - Decisão agravada que 
determina a busca e apreensão de produtos, além da abstenção de 
venda e estocagem - Agravo que altera a verdade dos fatos e induz o 
Tribunal a erro - Liminar concedida pelo MM. Juízo a quo que deve 
ser restabelecida - Agravo não provido, com imposição de multa por 
litigância de má-fé. (Agravo de Instrumento nº 503.302-4/0-00 - 
TJ/SP). 

 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Tutela antecipada - Ação de 
obrigação de não fazer, consistente na cessação da comercialização 
de medicamentos genéricos com rótulos e embalagens com 
disposição de cores e caracteres de forma semelhantes aos 
medicamentos de referencia, bem como de abstenção do usa das 
marcas dos aludidos medicamentos - Tutela antecipada concedida 
em Primeiro Grau, mediante caução, para efeito de retirar 
imediatamente todos os medicamentos dos pontos de venda e proibir 
a distribuição com prazo de sessenta dias e cominação de multa 
diária - Presença dos requisitos do artigo 273 do CPC - Prova 
inequívoca da semelhança das embalagens - Verossimilhança do 
fundamento jurídico- Risco de dano de difícil reparação, em razão de 
captação de clientela e confusão do consumidor - Principio da menor 
restrição possível, conciliando os possíveis danos que poderá a 
liminar causar a ambas as partes - Adequação da liminar aos 



possíveis danos as partes e eliminação da caução- Recurso provido 
em parte. (Agravo de Instrumento nº 404.648.4/7-00 - TJ/SP).283 

 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – EMBALAGEM – 
Semelhança visual de cores capaz de induzir confusão ao público 
consumidor.  – Concorrência desleal comprovada. Embargos 
Infringentes nº 359611 – São Paulo. Embargante: Bombril S/A. 
Embargadas: Luzir  - Indústria e comércio Pardelli S/A. 284 

  

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – AÇÃO ORDINÁRIA - 
CONTRAFAÇÃO – COMERCIALIZAÇÃO  - OBRIGAÇÃO DE 
INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. Para a configuração 
de imitação, não importa ser o produto imitado por cópia servil do 
produto e da marca imitada, bastando a capacidade do produto gerar 
confusão ao consumidor médio, induzindo-o a erro, face à forte 
identidade entre as características e qualidade do produto e da marca 
contrafator...( Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/18ª 
Câmara Cível. Dês Rel. Jorge Luiz Habib/Apelação Cível.)  

  

Ementa: concorrência desleal. Utilização de embalagem 

semelhante àquela de longa data utilizada pelo concorrente. 
Disputa da mesma clientela. Pleito acolhido em primeiro grau. 
Apelo improvido. A utilização de embalagem praticamente idêntica 
àquela utilizada há muitos anos pelo concorrente como invólucro do 
mesmo produto, constitui infração ao inciso III, do art. 178, do 
decreto lei 7.903/, facultando ao prejudicado na disputa da mesma 
clientela o manejo da ação civil competente, na forma do art. 189, do 
mesmo decreto lei (atual 207, da lei 9.279/96). Tribunal de Justiça 
do PARANÁ – 5ª Câm. Cível – Ap. Cível 59.608.700 – Julg. 
21.10.1997). 

 

Também aqui, acertada se encontra a decisão de primeiro grau, 
apesar da conclusão em sentido contrário a que chegou o perito 
judicial (laudo de fls. 318 e seguintes, complementado a fls. 391 e 
seguintes). Este, no exame dos rótulos, desceu a minúcias que, sem 
dúvida, relacionadas, dão a impressão de serem diversos e 
dissemelhantes. Mas tal operação – frisou com acerto o Dr. Juiz de 
Direito – não faz o homem médio. 

Este – acrescente-se – muita vez adquire o produto pela visão geral 
que tem do rótulo, que o leva à situação de julgar estar adquirindo 
um, quando na verdade compra outro. Inútil discorrer sobre essa 
atitude do consumidor, que não é desconhecida, pelo contrário, 
muito familiar aos observadores e estudiosos do assunto. Nos 

grandes centros e nos grandes supermercados é comum às suas 
aquisições produtos que retiram das prateleiras sem maior 
exame, influenciadas tão só pela aparência geral dos rótulos. 
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284         Revista de Direito Comercial de São Paulo. V. 94, ano 19¸ 3º bimestre, p. 334 à 341. 



Assim é que os arabescos, comuns em todos os rótulos, em vários se 
apresentam por demais semelhantes, provocando confusão no 
consumidor: a letra intermediária “E” na marca Caldezano, maior 
em relação às demais, tal qual ocorre com a intermediária “Z” da 
Cinzano, conforme a fotográfica de fls. 40 bem elucida, é outro fator 
de enorme confusão junto ao público. Os caracteres gráficos das 
letras, as marcas colocadas na parte superior dos rótulos, as 
medalhas e brasões e, por fim, as mesmas cores, sobretudo o azul e o 
vermelho, em especial como fundo das marcas, em desenhos que 
formam triângulos – são todos fatores reconhecidos como tendentes 
à caracterização da semelhança reconhecida. A comparação dos 
rótulos colecionados a fls. 110 com os de fls. 111 atesta o fato, 
indiscutivelmente. (Apelação Cível nº 279.331 e Embargos 
Infringentes nº 35.961-1, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo). 

A questão do crime de concorrência desleal. 

Para Tinoco Soares, a violação de trade dress enquadra-se como crime de concorrência 
desleal pelo emprego de meio fraudulento para desviar clientela de outrem, a imitação 
do aspecto visual externo de estabelecimento e seus processos de propaganda. Tinoco 
verifica que tais atos hoje em dia são reconhecidos como violação de trade dress285: 

Se o concorrente pretender a imposição dos seus produtos ou a 
prestação de seus serviços através de aproveitamento de bem alheio, 
estará forçosamente agindo em flagrante concorrência desleal. Não 
obstante ser um tanto quanto difícil estabelecer os critérios que 
determinarão todos os atos que se constituem concorrência desleal, 
porque a lei vigente estabelece genericamente como sendo o 
emprego de meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou 
alheio, clientela de outrem, cremos, que em princípio, a concorrência 
desleal se caracteriza pelo emprego de todo e qualquer meio 
fraudulento. 

Celso Delmanto286 lembra que a confusão com produtos do concorrente, imitando a 
aparência extrínseca do produto do competidor, de um modo que o seu se apresente 
semelhante aos olhos dos consumidores, e estes o comprem pensando ser o artigo 
daquele concorrente, é uma das modalidades de fraude que se enquadra no artigo 195, 
III da LPI. 

Absorção dos crimes de violação de exclusiva 

Hermano Duval287 igualmente nota que existem casos em que o crime de concorrência 
desleal absorve os outros crimes de propriedade intelectual, pois a finalidade do infrator 
não era cometer contrafação de marca ou desenho industrial e sim criar confusão entre 
os consumidores para desviar a clientela do concorrente, utilizando como meio para 
criar essa confusão a imitação da marca, da embalagem, do desenho industrial, ou seja, 
do conjunto-imagem do produto, estabelecimento ou serviço do concorrente:  

                                           
285  Tinoco. Concorrência vs  Trade dress e/ou Conjunto-imagem, São Paulo: Ed. do Autor. 2004, p. 256. 

286  DELMANTO, CELSO, Crimes de Concorrência Desleal. São Paulo: USP, 1975, apud DANNEMAN, 
Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São 
Paulo:Renovar, 2005 p 392-393. 

287  DUVAL, HERMANO. Concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 1976, pg. 155-157 e 386-392. 



... Acontece que, havendo a inicial da queixa-crime cumulado os 
delitos de violação de marca (Bond Street) e de nome comercial 
(Yardley) com o de CD (arts. 175, I e II; 176, I e II, e 178, III), 
surgiu o problema do "concurso de normas", que a defesa não viu 
(vide n.v 40 infra). 

Onde, pois, termina a violação à marca (ou aos SD) e começa a 
concorrência desleal (CD)? Eis a perturbadora questão! 

Em princípio, dada a qualificação autônoma dos delitos aos SD (arts. 
175, 176 e 177 supra), não é possível pacificá-los, a priori, aos de 
CD (arts. 178), sob o manto amplo do adjetivo ''fraudulento" do inc. 
III em foco. Ele próprio não oferece um critério, mas um efeito da 
fraudulência — o desvio de clientela.  

Em útil manual prático sobre a marca, fartamente decorado com 111 
ilustrações, os especialistas italianos A. Giambrocono e M. A. 
Gozzano apontaram o rumo certo, ora ilustrado com as figs. 5 e 6 
supra: 

"Mentre in tal caso la concorrenza sleale non puó aversi senza 
contraffazione, nel caso di contraffazione non si ha necessariamente 
la concorrenza sleale, la quale si verifica quando con l'imitazione dei 
segni registrati può esservi possibilita di confusione fra i prodotti. In 
tal caso accertata la contraffazione, ne potrebbe aversi l'esistenza di 
quella se non vi fosse stata la contraffazione" 126. 

Mais recentemente, o jurista Gerardo Santini, em comentário à 
decisão da Corte de Cassazione da Itália, no caso Coca-Cola v. 
Coca-Punc, assim confirmou aqueles: 

"Come è noto, la confundibilità tra píu segni distintivi e tra prodotti 
costituisce anche un requisito dell'atto di concorrenza sleale" . 

Nestas condições, a semelhança do "aspecto exterior" dos artigos ou 
produtos postos em confronto aos olhos do público consumidor (o 
homem da rua e não o técnico), induzindo-o em erro ou confusão 
(art. 178, parágrafo único) quanto à origem, conteúdo ou 
proveniência (vide nº 14 infra), é o traço característico da CD e o 
que faz distingui-la da figura diversa de "Violação da Marca" (art. 
175). Por isso mesmo, requerido pelo criminalista Laércio Pellegrino 
o levantamento do depósito das mercadorias apreendidas, o compa-
nheiro de procuração da Yardley, Dr. Carlos Henrique Fróes, 
corretamente assentiu sob a condição de que delas fossem 
"removidas as embalagens e rótulos contrafeitos, que constituem a 
prova da materialidade do delito" (fls. 27). De qual deles? Só a 
sentença final poderá dizê-lo. 

Em que medida, pois, o crime de CD absorve, ou não, o de 
"Violação de Marca", importando, ou não, em "Concurso de 
Delitos", é problema que será adiante resolvido (vide nº 41 infra). 
Por ora, uma coisa é certa: tratando-se de marca não-registrada, sua 
contrafação só configurará o crime de CD, como decidiu o TJSP, em 
grau de Revisão Criminal, no rumoroso caso das Indústrias de 
Brinquedos N.B., quanto ao uso da sigla N.B., não registrada, em 
letreiro frontal de prédio urbano; a falta do registro impediu a 
configuração do crime do art. 175, II, mas não o de CD (Rev. dos 
Tribs., 275,, 574). Já na Itália, A. Giambrocono e M. A. Gozzano 
sustentam opinião contrária: 



"La concorrenza sleale per imitazione di marchi non registrati può 
perseguirsi solamente in linea civile, e non permette il sequestro 
preventivo" . 

O critério distintivo da linha divisória entre os SD e a CD é, 
portanto, o "aspecto exterior" da mercadoria, ou, como diria o 
parecer de Ferreira Vianna adiante lembrado (13), "a fisionomia 
geral do todo", com a possibilidade do público ser induzido em erro 
ou confusão quanto a sua origem ou proveniência. 

Violação de trade dress como ilícito civil 

Na esfera civil, como já mencionado, o artigo 209 da LPI dispõe que:  

Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em 
ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos 
de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não 
previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os 
negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, 
industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços 
postos no comércio. 

O ato confusório elencado no artigo 209 é classificado como um ato “violador” e enseja 
em reparação por perdas e danos. Dannemann288 esclarece que o legislador não teve o 
intuito de excluir do âmbito do artigo 209, ou seja, da tutela ressarcitória civil, os atos 
de concorrência desleal elencados no artigo 195 da LPI, até porque muitos dos atos 
expressos no artigo 209 estão inseridos nos diversos incisos do artigo 195.  

Sem prejuízo dos artigos da LPI que protegem e possibilitam a tutela civil e o 
ressarcimento por perdas e danos, ainda é possível se valer dos artigos 186 e 927 do 
código civil de 2002. 

A questão da forma livre 

Um elemento de extrema importância para se apurar a confusão ilícita é a noção de 
forma livre. Em princípio, a originalidade – tomada aqui como fato criativo atribuível a 
um autor específico – é apurada quanto à forma livre; haverá aí a cintila de criação.  

Dissemos, em nosso Uma Introdução, sobre esse interessante aspecto – pouco ilustrado 
na doutrina – no que tange às peculiaridades do desenho industrial: 

A vedação de registro da forma essencialmente por considerações 
técnicas ou funcionais aponta para um dos mais interessantes 
aspectos da Propriedade Intelectual, que é a apropriabilidade apenas 
da forma livre 289. Apenas o que não é determinado pelas 
características funcionais do objeto pode ser tido como ornamental, 
e assim suscetível de proteção como desenho industrial.  

Mais uma vez, o aporte de Newton Silveira: 

                                           
288          DANNEMAN, Siemensen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e 
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289       Vide a Lei do Software, Lei 9.609/98: Art. 6º. Não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de 
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características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de 
forma alternativa para a sua expressão; 



(...) a forma tecnicamente necessária de um objeto é aquela que se 
acha indissoluvelmente ligada à sua função técnica, de modo que 
outra forma não possa atender à mesma finalidade Assim, o que 
importa não é que a forma represente utilidade apenas, mas que tal 
efeito técnico só possa ser obtido por meio daquela determinada 
forma. Nessa hipótese, mesmo que tal forma seja dotada de efeito 
estético, não poderá ser objeto da tutela do direito de autor, porque 
esta estaria interferindo no campo da técnica. 

Desde que uma forma não se constitua em forma tecnicamente 
necessária, poderá ser protegida pela lei de direitos autorais, 
subordinando-se aos seus próprios requisitos bem como poderá 
também ser protegida como modelo industrial, sujeita ao requisito de 
caráter industrial. Se a forma for nova e puder servir de tipo de 
fabricação de um produto industrial, se enquadra no conceito do art. 
11 do Código da Propriedade Industrial. Destine-se ou não a ser 
multiplicada, uma nova forma (não tecnicamente necessária) poderá 
ser protegida pela lei de direitos de autor, desde que atenda aos seus 
próprios requisitos, isto é, possua originalidade e caráter expressivo, 
o que se traduz em valor artístico.290 

Tal característica surge em todo campo da propriedade intelectual – como ilustrado no 
caso, citado em pé de página acima, do software. A doutrina e a jurisprudência 
estrangeira apontam tal requisito na proteção de marcas e do trade dress: 

Outro aspecto peculiar é que a marca, por razões também 
competitivas e constitucionais, tem e só pode ter uma eficácia 
simbólica 291. Não será marca (ou mais precisamente, não obterá 
registro nem proteção) o objeto funcional, ainda que essa 
funcionalidade seja estética 292.  

A pertinência desse requisito surge, no objeto deste Parecer, pelo fato de haver, como 
característica do mercado específico dos produtos em questão, um código de categoria, 
o que representa, para o reconhecimento pelo público do gênero de produtos, uma forma 
necessária.  

Não temos, aqui, uma necessariedade resultante de função técnica, nem mesmo a 
exclusão da função ornamental pura, como indicado na doutrina de marcas. A 
necessariedade aqui é semiológica, e conjuntural ao mercado. A criação se faz naquilo 
que excede e transcende ao código de categoria.  

O mesmo parâmetro é aplicável à análise de confusão visual no campo da concorrência 
desleal. Assim, quando se copia – sem razoabilidade – a forma livre, configura-se, em 
princípio, ilicitude.  

 

 

                                           
290  Newton Silveira, O Direito de Autor no Desenho Industrial, 1982, p. 100.  

291  Nossa tese doutoral,  item 5.16.  

292  WEINBERG, Harold R., "Is the Monopoly Theory of Trademarks Robust or a Bust?" Journal of Intellectual 
Property Law, Vol. 13, 2005 http://ssrn.com/abstract=870001 (acesso em 20/04/2006), “A product’s trade dress such 
as a design feature (e.g., the product’s exterior shape or color) can serve as a trademark only if competitors are not 
deprived of something needed to produce a competing brand of the same product. The generic and functional 
trademark doctrines cut off trademark rights when their cost in impeding competition exceeds their informative 
value”. 



Da ação anulatória de ato registral marcário 
 

Denis Borges Barbosa (2008) 

 

Da nulidade no direito interno 

Os atos registrais marcários são sujeitos, como quaisquer atos jurídicos, inclusive 
administrativos, à censura de nulidade. 

As ações anulatórias de atos registrais de marcas são sujeitas a prazo extintivo 293. Por 
cento e quarenta anos, a lei e os tribunais têm admitido que, não obstante as doutrinas 
aplicáveis a outros campos do Direito 294, em direito registral marcário as pretensões 
relativas à nulidade do ato registral marcário são sujeitas a prazo extintivo. 

Desde 1923 esse prazo é de cinco anos.  

Da controvérsia sobre a extinção da pretensão anulatória 

Pontes de Miranda295 observa que: 

“As nulidades do registo, quaisquer que sejam, são nulidades, em 
sentido exato, a despeito do prazo preclusivo que se estabelece no 
art. 156, § 1.°, do Decreto-lei n. 7.903. Há algo de semelhante no art. 
208 do Código Civil (Tomo VII, § 811, 1). O que se passa é que há o 
efeito de convalescença. 

Estabelece o art. 156 do Decreto-lei n. 7.903: "Serão nulos os 
registos de marcas de indústria ou de comércio, nome comercial, 
título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de 
propaganda, que forem efetuados contra as determinações deste 
Código". No § 1.°: "As ações de nulidade de quaisquer desses 
registros só poderão ser propostas dentro do prazo de cinco anos, 
contado da data da expedição do registo inicial". 

Sempre houve extinção da pretensão anulatória 

                                           
293  Dentre tais ações, as de registro e as de anotação de transferência de titularidade, quais sejam, as que o ato 
registral não só tem efeito de publicidade, mas constitui-se com efeito erga omnes, seja quanto à exclusividade 
marcária, seja quanto ao legitimado ao poder de exclusiva. No sistema da Lei em vigor, registro é a constituição da 
exclusividade do signo marcário, dotando o uso do signo de efeitos erga omnes no segmento de proteção. Anotação, 
como se depreende do art. 136 da Lei, é o ato registral subsidiário que abrange, entre outros, a transferência de 
titularidade.  

294  Exemplo desses parâmetros aplicáveis a outros campos do direito, que não a Propriedade Industrial, é o 
importante julgado do STJ: RESP 89768 TERCEIRA TURMA, RSTJ VOL.124 p. 281 Relator NILSON NAVES 
Ementa - Registros públicos. Ação anulatória de registro imobiliário. Prescrição. 1. As nulidades de pleno direito 
invalidam o registro (Lei nº 6.015/73, art. 214). Princípio da continuidade. 2. Segundo boa parte da doutrina, a 
nulidade, além de insanável, é imprescritível. Conforme precedente da 3ª Turma do STJ, "Resultando provado que a 
escritura de compra e venda for forjada, o ato é tido como nulo e não convalesce pela prescrição" (REsp-12.511, DJ 
de 4.11.91). 3. Não se perde a propriedade pelo não-uso (REsp-76.927, DJ de 13.4.98). Não se extingue enquanto não 
se adquire, a saber, "a prescrição extintiva não ocorre enquanto não se perfizer a prescrição aquisitiva que se lhe 
contrapõe" (RP-55/196). 4. Caso em que se entendeu imprescritível a pretensão. Inocorrência de afronta ao art. 177 
do Cód. Civil. 5. Recurso especial não conhecido. 

295  MIRANDA, Pontes. Tratado de direito privado; Tomo XVI - parte especial. 4ª ed, São Paulo: RT, 1983, p. 
116-117. 



Desde as primeiras legislações nacionais sobre o direito marcário, a ação de nulidade 
tinha prazo para ser interposta e, findo esse prazo, a nulidade não poderia mais ser 
requerida judicialmente.  

O Decreto nº 3316 de 1887, em seu artigo 11, parágrafo segundo, determinava que a 
ação de nulidade de ato registral prescrevia em até seis meses depois do registro da 
marca, quando esses impedimentos fossem os elencados nos incisos 2, 3 e 4, primeira 
parte do artigo 8º daquela lei 296.  

A Lei 1236/1904, em seu artigo 10º, parágrafo segundo, manteve o disposto no decreto 
anterior citado acima e conservou o prazo prescricional de até seis meses contados da 
concessão do registro da marca para se propor ação judicial de nulidade de marca 
baseada nos impedimentos previstos no artigo 8º, incisos 2, 3 e 4, primeira parte. Estes 
incisos tinham a mesma redação do artigo oitavo do Decreto acima mencionado.  

O Decreto 5424 de 1905 igualmente defendia em seu artigo 33, parágrafo segundo, a 
prescrição em seis meses, contada da data do registro da marca, para a propositura de 
ação de nulidade desta. Assim, como nas legislações anteriores, o artigo 33 deste 
decreto limitava o prazo prescricional somente para as hipóteses previstas no artigo 21 
incisos 2, 3 e 4 (primeira parte), com redação idêntica à redação do artigo 8º das leis 
anteriores. 

Bento de Faria 297, ao lecionar sobre a ação de nulidade registral, observa que a 
prescrição civil significa a negligência ou inércia do prejudicado, por isso a legislação 
de marcas positivou em sua lei a presunção de ter cessado um direito que não se fez 
valer dentro do prazo determinado. O estado de fato fica legislado pela expiração do 
lapso temporal. 

O Decreto 16.264, de 1923, em seu artigo 114, parágrafo primeiro, ampliou o prazo 
para se propor ação de nulidade de marca para cinco anos contados da data do registro 
da marca, assim como tornou todas as hipóteses de nulidade passíveis de prescrição 
após o período acima citado. 

O Decreto 7903/45 em seu artigo 156, parágrafo primeiro, da mesma forma que o 
decreto anterior, também determinava que as ações de nulidades de marca só poderiam 
ser propostas no prazo de cinco anos a contar da expedição do registro inicial. 

Clóvis da Costa Rodrigues298, ao comentar o artigo 156, parágrafo primeiro do Código 
de 45, observa que: 

“Os registros de marcas, nomes comerciais, títulos, insígnias e 
expressões ou sinais de propaganda podem ser anulados pelo 
Poder Judiciário, desde que tenham sido efetuados contra as 
determinações estabelecidas no Código. 

A ação de nulidade deverá ser proposta dentro do prazo máximo 
de cinco anos, contados da data da expedição do 
certificado...299” 

                                           
296  Decreto 3316 de 1887, artigo 8º: “É proibido o registro de marca que contiver ou consistir em : ... 2 – Nome 
comercial ou firma social que legitimamente não possa usar o requerente; 3 – Indicação de localidade determinada ou 
estabelecimento que não seja o da proveniência do objeto, quer a esta indicação esteja junto um nome suposto ou 
alheio, quer não; 4 – Palavras, imagens ou representações que envolvam ofensa individual ou ao decoro público; ....  

297  FARIA, Antonio Bento. Marcas de Fábrica e de comércio e do Nome comercial. Rio de Janeiro: Ribeiro 
dos Santos, 1906, p. 401. 

298  RODRIGUES, Clóvis da Costa. Concorrência desleal. Rio de Janeiro: Peixoto, 1945, p. 308. 



O Decreto-lei 1005, de 1969, preceituava, em seu artigo 124, parágrafo único, que a 
ação de nulidade de qualquer registro de marca poderia ser proposta dentro do prazo de 
cinco anos, contado da data da expedição do registro, exceto se obtido este de má fé, 
caso em que a ação poderia ser proposta em qualquer época. 

O Código da Propriedade Industrial de 1971, em seu artigo 98, parágrafo único, voltou a 
positivar que as ações de nulidade de marca prescreviam em cinco anos contados da 
concessão do registro, sem qualificações quanto à boa ou má fé do titular do registro.  

O prazo extintivo ocorre em todos os países 

O prazo de cinco anos é o comum na maioria dos países300, e o recomendado pela 
Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual 301. Após tal 
período, em todos os países pertinentes, o ato registral se torna incontestável302. 

O mesmo ocorre à luz do art. 6 bis da Convenção de Paris, que prevê – mesmo no caso 
de marcas notórias em seu efeito internacional – o prazo de incontestabilidade de cinco 
anos.  

Do atual direito brasileiro  

Uma ação de revisão do ato administrativo registral - e seu respectivo prazo extintivo - 
está prevista nos art. 173 e 174 da Lei: 

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por 
qualquer pessoa com legítimo interesse. 

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, 
determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso 
da marca, atendidos os requisitos processuais próprios. 

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a 
nulidade do registro, contados da data da sua concessão.  

Natureza do prazo extintivo 

Quanto à natureza de tal prazo extintivo, neste caso, vide José Fernando Simão303, 
repetindo Gama Cerqueira: 

“Na realidade, por se tratar de ação constitutiva negativa, o prazo é 
de decadência e não de prescrição. Então, o artigo 174, à luz do novo 
Código Civil e dos princípios referentes à matéria que se estuda, 
deve ser entendido como hipótese clara de decadência do direito e 
não prescrição da pretensão. Portanto, as regras que incidem são 
aquelas previstas para a decadência (artigos 207 a 211 do novo 
Código Civil). Na hipótese das marcas, estar-se-ia diante de uma 

                                                                                                                            
299  Note-se que a instância registral sob o CPI/45 abrangia aos outros objetos citados pelo autor, o que já não 
mais ocorre na lei em vigor.  

300  Ladas, op. Cit., p. 1066. 

301  Anuário da APPI, 1969, II, p. 166. 

302  Quanto à questão do registro sem boa fé, vide a seguir. 

303  Prescrição e Decadência e seus Reflexos na Propriedade Intelectual, Revista da ABPI Edição:69 Ano: 
março e abril/2004.  



nulidade relativa, e, por isto, o prazo de 5 anos teria o condão de 
convalidá-la.” 

Sobre tal entendimento, diz Sergio de Andréa Ferreira 304:  

“(...) como, em geral, os direitos potestativos estão sujeitos a prazos 
decadenciais, e embora a lei, como fez na hipótese da ação coletiva 
de nulidade do registro marcário, possa, ao invés da preclusão, 
preferir simplesmente o encobrimento da eficácia, pela prescrição da 
ação, muitos juristas sustentam que se deveria tratar de decadência 
(v. Machado Guimarães, Comentários ao CPC, Rio, Forense, 1942, 
IV: 405; Douglas Gabriel Domingues, Marcas e Expressões de 
Propaganda, Rio, Forense, 1984, p. 451).” 

Esse último autor, eminente Desembargador Federal aposentado do TRF da 2ª Região, 
entende em contrário, ou seja, que se tem não o perecimento do direito, mas da ação 
pertinente:  

Neste sentido, a sentença anulatória tem eficácia absoluta, porque o 
réu que teve o seu privilégio anulado, não se pode prevalecer desse 
mesmo privilégio contra os demais interessados.  

Não reside, porém, a questão, em determinar se a sentença anulatória 
aproveita aos terceiros; o que cumpre estabelecer é se esta sentença 
pode prejudicar os direitos de terceiros, isto é, se tem eficácia de 
coisa julgada relativamente aos terceiros. Há que distinguir a 
eficácia pro omnes, da eficácia erga omnes. (...)  

3. A prescrição é, juridicamente, o que se denomina exceção, 
configurando a possibilidade jurídica de oposição, em razão do 
transcurso do tempo e da inércia do titular, ao exercício de ações 
(nos seus vários significados).  

A prescrição, em si, não destrói, não desconstitui, não corta, não 
elide, nem ilide, mas apenas encobre a eficácia das ações estas 
persistem (Pontes, Tratado cit., VI: 23). (...) 

3.1. A prescrição passa-se, pois, no plano da eficácia, e não da 
existência ou da validade.  

Deste modo, em se tratando de direito potestativo extintivo cujo 
exercício está sujeito a prescrição, esta não o extingue; e o vício de 
validade que macula o ato cuja extinção se podia promover, não se 
elimina, não se convalida.  

3.2 O nulo, por ser estéril, por não produzir efeito, não é, ademais, 
de regra, convalidável. A anulabilidade é que é a outra face da 
sanabilidade. 

3.3. O art. 98, parágrafo único, da Lei nº 5.772/71, e o art. 174 da 
Lei nº 9.279/96, não estabeleceram sanação, mas, tão-somente, o 
encobrimento, pela prescrição, da ação (de causa e legitimidade 
específicas), de anulação do ato administrativo de registro que se 
insere no controle jurisdicional objetivo da Administração Pública, 
a título coletivo, para a qual estão legitimados o INPI e qualquer 
pessoa com legítimo interesse. (...)  

                                           
304  As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Revista Forense – Vol. 346, Pág. 143 



5. Em suma, a prescrição qüinqüenal em questão só encobre a 
eficácia da ação coletiva de nulidade do ato administrativo de 
registro, inserida no controle jurisdicional objetivo da administração 
pública marcária, não tendo função convalidante 305.  

Decadência ou prescrição, fato é que a pretensão de fazer insubsistentes os atos 
registrais do INPI está sujeita a termo extintivo, seja de encobrimento da 
pretensão, seja do perecimento dessa.  

A ação de anulação de atos administrativos em geral  

Vale lembrar que o mesmo prazo é aplicável às ações anulatórias de atos 
administrativos em geral. Tal ação deverá ser proposta em face do órgão da 
administração pública que executou o ato. Se, como na hipótese em estudo, o órgão é o 
INPI que é uma Autarquia Federal (artigo 1º da lei 5648/70), aplicar-se-ía o disposto, 
salvo norma específica. 

O artigo 1º do Decreto 20910/32 (com força de lei por se tratar de ato do Governo 
Provisório) determina que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, 
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve, conforme o caso) em 
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar 306.  

Sendo o ato de anotação de mudança de titular de registro de marca no INPI um ato 
administrativo, e, existindo neste alguma fraude, erro ou vício do ato, o interessado, 
utilizando-se do direito que lhe dá o artigo 5º XXV da CRFB/88, pode  propor, em face 
do INPI, ação de anulação do ato administrativo. Mas, neste caso, incidiria a regra do 
art. 1º do Decreto bº 20.910/32. 

Da tese da imprescritibilidade da nulidade de atos de má fé 

Feito claro que o jus specialis da Propriedade Industrial admite – e sempre admitiu – 
extinção das pretensões de nulidade após determinado prazo, cabe aqui apreciar a 
respeitável tese de que isso não ocorre no caso de má fé.  

Tal tese é de construção extra legem – a lei brasileira ostensiva e deliberadamente 
abandonou tal distinção, por decisão democrática do Congresso Nacional, uma vez 
revogado o decreto castrense 1005, de 1969. Somente tal norma, típica construção da 
mentalidade ditatorial de um período histórico a ser lembrado com sereno 
distanciamento, consignou a distinção, em dois anos somente de excepcionalidade nos 
133 anos de continuidade histórica do Direito Marcário. Assim, não só não há tal 
norma, quanto ela foi, por ato do Congresso, especificamente abolida de nosso Direito 
307.  

                                           
305  A tese de Sergio de Andréa Ferreira é a de que, se alegada incidenter tantum como matéria de defesa, 
haveria imprescritibilidade do argumento de nulidade.  

306  Prescreve (ou decai, conforme o caso). O ato administrativo, quer seja nulo, quer seja anulável, sujeita-se à 
prescrição qüinqüenal prevista no Decreto nº 20.910/32 (STF-RE 107.503-MG, Rel. Min. Otávio Galloti, STJ-MS 
7.226/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini).  

307  Paulo Figueiredo (FIGUEIREDO, Paulo Roberto da Costa). Ainda o artigo 6 bis da CUP. Em Revista da 
ABPI, Nº 29, p. 34.) defende que a ação imprescritível não é tradição no ordenamento jurídico pátrio e, que a má-fé 
na obtenção dos registros de marcas não é vício autônomo do ato jurídico, senão conteúdo subjetivo (estado 
psicológico do agente)de certos vícios da vontade que, no máximo, acarretam a anulabilidade do ato, sujeita à 
sanatória mercê de pr4azos de decadência e prescrição (Código Civil de 1916 art 147, II e Código Civil atual art. 171, 



Em relevante texto doutrinário, a Desembargadora Liliane Roriz é de entendimento, 
porém, de que a distinção subsistiria no direito vigente, não obstante sua conspícua 
revogação 308.  

Note-se que existe uma exceção a essa regra de prescritibilidade das pretensões de 
nulidade, que resulta de texto conventional, esse também lex specialis¸em face da norma 
geral do CPI/96. Com efeito, o art. 6 bis especificamente indica a imprescritibilidade do 
registro obtido de ma fé 309.  

Paulo Figueiredo, no entanto, se insurge mesmo quanto a esse texto internacional:  

 “Relevante notar que, nessa toada, foi o caput do artigo 6 bis da 
CUP expressamente recebido pelo artigo 126 da Lei 9279/96. 

Tal dispositivo, não obstante reproduza, em essência, a regra 
convencional, no que tange a proteção extraordinária dispensada a 
marca “notoriamente conhecida”, como se apenas o “conhecimento 
notório” pudesse gerar direito real (propriedade industrial), como já 
tivemos a oportunidade de criticar, não incluiu o parágrafo 3º do 
artigo 6 bis da CUP, nenhuma referência fazendo a Lei 9279/96 à 
ação perpétua em caso de registro obtido de má-fé.  

Ora, diante de tantos favores da CUP expressamente abraçados pela 
nova Lei de Propriedade Industrial, custa crer que o legislador pátrio 
dixit minus quam voluit, ou que se esquecera do parágrafo 3º do 
artigo 6 bis da CUP e da ação imprescritível. 

Ao contrário, muito mais consoante à hermenêutica, dentro da nossa 
melhor tradição, entender-se que o legislador excluiu o parágrafo 3º 
do artigo 6 bis da CUP numa demonstração expressa de que não 
deseja a possibilidade perpétua da desconstituição do registro de 
marca brasileiro. 

Isso significa que continua a se manifestar o nosso repúdio à ação 
perpétua, ao aplicarmos a alternância preconizada, agora pelo 
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, temos que, enquanto não 
revista a CUP, com a adesão do Brasil à sua nova redação, não mais 
se intentarão ações de desconstituição de registros de marcas, aqui, 
com base naquele dispositivo convencional (artigo 6 bis, parágrafo 
3º da CUP), derrogado o mesmo pela Lei 9279/96, por força da 
aplicação combinada de seus artigos nsº 126 e 174, já que recebido o 
caput do dispositivo convencional, mas não o seu parágrafo 3º, como 
dito.” 310  

Não nos cabe aceitar tal tese, no entanto, eis que assim indicamos em nosso Uma 
Introdução, 2ª. Edição: 

Os atos internacionais do tipo das Uniões, ou de normas uniformes, 
ao dispor em normas auto-executivas, criam direitos e obrigações 
para com nacionais e domiciliados (e outros beneficiários) nos países 

                                                                                                                            
II). Este autor argumenta ainda que a imprescritibilidade tem a ver com nulidade absoluta (Código Civil de 1916, art 
145 e Código Civil atual art. 166) e não com nulidade relativa e muito menos com anulabilidade. 

308  ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz. Imprescritibilidade da ação anulatória de registro obtido de 
má-fé.Em Revista da ABPI, nº 80, p. 42. 

309  Sobre o interessante e complexo tema da má fé em marcas notórias, vide Frederick Mostert, Famous and 
Well-Known Marks p. 37-49. (1997) 

310  Ibidem 34-35. 



membros do Tratado, inclusive para os brasileiros. Para com os 
estrangeiros domiciliados no exterior, beneficiários do Tratado, cria-
se um regime de exceção quanto às normas internas, que se aplicam 
em caráter genérico. Desta forma, ao estrangeiro não beneficiário do 
PCT e da União de Paris (ou de outros Tratados), aplica-se 
integralmente o preceituado no CPI, sem alterações nem mitigações; 
para os beneficiários dos Tratados, aplica-se o regime destes. 

Assim preceituou o STF na precisa determinação da ADIMC-1480-
DF de 1997 (...): 

A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais 
sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se 
justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento 
doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação 
alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) 
ou, quando cabível, do critério da especialidade. 

Ora, o Tratado é assim uma norma especial, que, a teor da LICC não 
altera nem é alterada pela norma geral, a do CPI. Em outras palavras, 
nem os tratados revogam o CPI, nem a subsistência do CPI impede o 
pleno exercício normativo dos tratados. Convivem ambos em suas 
respectivas esferas de normatividade. 

A questão da perpetuidade da ação anulatória do art. 6 bis  

(omissis)  7. Diante da má-fé existente, aplica-se o disposto no art. 6 
bis, 3 da CUP, que no atual ordenamento jurídico vigente, convive 
com o art. 174 da LPI. Prescrição inexistente.” (omissis) (TRF da 2ª 
Região – AC nº 2003.51.01.500740-5 – 1ª Turma Especializada - 
Relator: Desembargador Abel Gomes – DJU DATA: 24/08/2006 – 
págs.: 181/182 311 

Num sistema em que:  

A prescrição, em princípio, atinge a todas as pretensões e ações, quer 
se trate de direitos pessoais, quer de direitos reais, privados ou 
públicos. A imprescritibilidade é excepcional. A prescrição 
submetem-se todas as pretensões, inclusive as que correspondem a 
direitos reais, ao Direito de Família e ao Direito das Sucessões. As 
relações jurídicas e os direitos mesmos não prescrevem 312. 

                                           
311 Vide, igualmente, “A ação de nulidade prescreve, em regra, em cinco anos, contados da data de sua 
concessão, conforme a disposição inserta no artigo 174 da LPI. Entretanto, não corre prescrição para as 
ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida obtido de má-fé (art. 6º Bis (3) da CUP).(...) 
AC proc. 2001.51.01.531835-9, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por 
unanimidade, em 22 de agosto de 2006. 

312 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado", Borsoi, 3ª ed., Parte Geral, t. VI/127 e 128, § 
667. No mesmo sentido, "No plano geral, está consagrado o entendimento de que a prescritibilidade é a 
regra, e a imprescritibilidade, exceção. Baseia-se no princípio social da necessidade de estabilização das 
relações. Decorrido certo tempo, mais convém à sociedade como um todo, em nome da paz, vale dizer, 
interesses da coletividade, e não individuais, que seja mantido o status quo. Isso propaga efeitos no campo do 
Direito, onde é denominada estabilidade das relações jurídicas e segurança jurídica. (...) A CF/88 diz que são 
imprescritíveis apenas os crimes de racismo e de ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o 
Estado Democrático (art. 5º, XLII e XLIV). Consagra, por exclusão, a prescritibilidade. A contrário senso, 
diz que tudo o mais prescreve, caindo na disciplina das diversas leis (...)" (AC nº 70001959162, 1ª CCTJRS, 
Rel. Des. IRINEU MARIANI, j. 21.03.2001).  



...a imprescritibilidade do art. 6 bis da CUP merece atenção: onde está a 
excepcionalidade?  

Qual a excepcionalidade do art. 6 bis 

Retomando: por que se prestigia a excepcionalidade do art. 6bis? A resposta mais 
contundente será: inserta num tratado internacional vetusto, de global aceitação, esta 
perpetuidade se presume compatível com os sistemas jurídicos.  

Ou, em outras palavras, para se entender que essa perpetuidade fosse írrita ao nosso 
sistema constitucional, não o tendo sido inquinada de impropriedade sistêmica por 
quase cem anos, em mais de 150 países, seria necessário apontar uma extrema 
peculiaridade de nossa Constituição, em face de tantas e tantas outras.   

A presunção assim – presumtio hominis, e nada mais – é que o que nos pareceria 
excepcional é necessário e usual, para esse tipo de situação jurídica. Partindo deste 
princípio, cabe aqui inspecionar o instituto, identificando os interesses nele expressos, e 
seu peso relativo.  

Sem dúvida, o interesse do titular é o bem mais imediato, mas terá igualmente 
pertinência. Aqui recordarmos a ponderação canadense do caso Orkin (cit), de que 
coexistem outros interesses: “o do réu, o do público quanto a ausência de restrições 
excessivas à liberdade de comércio, do demandante quanto ao direito à proteção de seu 
nome valioso, e o direito da comunidade de ser protegida contra o engano.” 

Há, então, um interesse difuso, compatibilizado com o interesse privado e 
individualizado do titular.  

Com efeito, de tal ângulo, a inexistência de prescrição não se aparenta assistemática em 
nosso sistema jurídico, eis que nele não é impossível a imprescritibilidade 313, ainda que 
não seja a regra 314. Assim, os direitos de personalidade 315, os direitos difusos 316, entre 

                                           
313 "(...) mas a regra geral, como princípio universal, formulado em benefício da paz social e da segurança 
jurídica, é que todas as pretensões estão sujeitas à prescrição, e alguns direitos, sujeitos à decadência. Então, 
em se tratando de exceção a uma regra de tão amplo alcance, teria de ser interpretada, já desse ponto de vista, 
estritamente." Mandado de Segurança nº 26.210-9 - Tribunal Pleno do STF - Relator: MIN. RICARDO 
LEWANDOWSKI - Julgado em 04.09.2008, voto Min. Cesar Puluzo. A menta consigna, no entanto: 
MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - BOLSISTA DO CNPq - 
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA 
CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - 
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA 

314 BARROSO, LUIS ROBERTO, A prescrição administrativa no direito brasileiro antes e depois da Lei nº 
9.783/99, Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ, "O fato de não haver uma norma dispondo 
especificamente acerca do prazo prescricional, em determinada hipótese, não confere a qualquer pretensão a 
nota da imprescritibilidade. Caberá ao intérprete buscar no sistema normativo, em regra através da 
interpretação extensiva ou da analogia, o prazo aplicável."   

315 LUTUFO, Renan, Código Civil comentado. Saraiva, v. I, p. 51 e 53:  "Assim, para Gustavo Tepedino, 
considerados como direitos subjetivos privados, os direitos da personalidade possuem como características, 
além da extrapatrimonialidade e da irrenunciabilidade previstas no art. 11 deste Código, a característica da 
generalidade, o caráter absoluto, a inalienabilidade, a imprescritibilidade e a intransmissibilidade. O 
absolutismo decore do fato de ser logicamente oponível erga omnes, impondo-se à coletividade o dever de 
respeitá-los. A generalidade, que consiste em ser concedida a todos, pelo simples fato do ser humano estar 
vivo, de ser, implica a existência e investidura dos direitos da personalidade. A extrapatrimonialidade, que 
decorre da indisponibilidade expressa na intransmissibilidade, ademais, é vista como característica desses 
direitos por serem insuscetíveis de avaliação econômica, mesmo que sua lesão gere efeitos econômicos" 



muitas outras hipóteses, não são sujeitos a termos extintivos. Especialmente notável é a 
alegada imprescritibilidade das pretensões de nulidade 317.   

É certo que não há uma regra geral de imprescritibilidade 318, especialmente alçada a 
majestade constitucional, que tornasse incompatível com o seu sistema um dispositivo 
de aplicação universal de uma Convenção multilateral mais que centenária.  

A discordância quanto à vigência do art. 6bis (3) 

No entanto, cabe indicar a existência de relevante entendimento discordante: 

Com efeito, ainda que em exame não exauriente dos fatos,  tenho 
para mim que a norma invocada pela agravante - art. 6º bis, item (3) 
da Convenção de Paris –  “não será fixado prazo para requerer o 
cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou 
utilizadas de má-fé” – não mais se aplica em nosso sistema jurídico.  

Pois, o dispositivo em questão, apesar de  internalizado em nosso 
direito através do Decreto 75.572/75, foi, posteriormente   revogado 
pela Lei 9.279/96 (que contempla somente os itens 01 e 02 da 
Convenção de Paris - Revisão de Estocolmo 1967), restando o 
preceito, portanto, definitivamente afastado de nosso regime 
marcário, nos termos do art. 2º da Lei de Introdução ao Código 
Civil.  

E nem podia deixar de ser diferente, por se tratar de norma que 
afronta o sistema jurídico nacional, em absoluto confronto com os 
princípios constitucionais “da função social da propriedade” e “da 
paz social”, que não se coadunam com a imprescritibilidade de 
direitos de natureza patrimonial.  AGRAVO 146556, proc. 
2006.02.01.005117-8, 07 de agosto de 2006.Des. Fed. Messod 
Azulay Neto 

Esse entendimento não é isolado 319. Paulo Figueiredo argüiu, em geral, que não caberá 
imprescritibilidade em nenhum caso de nulidade de marca 320.  O autor, além disso, se 
insurge particularmente contra o texto internacional em estudo:  

                                                                                                                            
316 LISBOA, Roberto Senise, A extinção do direito de defesa dos interesses difusos e coletivos,  Revista 
Forense - vol. 406 Doutrinas, Pág. 258 “Como é cediço, há direitos que podem ser reclamados a qualquer 
tempo, sobre os quais não se aplicam quaisquer normas sobre prescrição e decadência. São eles: a defesa dos 
direitos da personalidade, a defesa do estado pessoal e as ações decorrentes da relação de família. (...) A 
mesma ideia protetiva aplica-se aos demais interesses difusos e coletivos, tornando-se evidente que a tutela 
dos interesses difusos não se sujeita, em qualquer hipótese, às normas de prescrição e de decadência 
estatuídas pelo sistema civil brasileiro, já que objetiva a defesa, inclusive, dos interesses de titulares que ainda 
surgirão ou se relacionarão com a pessoa física ou jurídica a ser responsabilizada”. 

317 MONTEIRO, Washington de Barros "Curso de Direito Civil", Parte Geral, 1ª edição, p, 298; PONTES 
DE MIRANDA, "Tratado de Direito Privado", Tomo VI, p. 129, in fine. 

318 MANSOR, Maria Ianessa Caldeira, Os institutos da prescrição e decadência à luz do novo Código Civil e 
os problemas de transição dos novos prazos prescricionais  REVISTA FORENSE - VOL. 374 ESTUDOS E 
COMENTÁRIOS, pag. 453. "Tal questão não passou despercebida pelo escólio de Câmara Leal em sua 
clássica obra (Da Prescrição e da Decadência, p. 51 da 1ª ed.): "Todo o estudo relativo à imprescritibilidade se 
ressente de um certo empirismo. Não se encontra nos autores a fixação de uma doutrina, com princípios 
juridicamente estabelecidos. Tudo se reduz à casuística." 

319 Já suscitavam tal tese Justo de Moraes, "Imprescritibilidade da ação de nulidade de marca de fábrica 
quando fundada em má fé", in Revista de Jurisprudência Brasileira, nov.dez./1942, pp. 14- 17 e Florêncio de 
Abreu, in Revista Forense, abr./1942, pp. 93-95. 



 “Relevante notar que, nessa toada, foi o caput do artigo 6 bis da 
CUP expressamente recebido pelo artigo 126 da Lei 9279/96. 

Tal dispositivo, não obstante reproduza, em essência, a regra 
convencional, no que tange a proteção extraordinária dispensada a 
marca “notoriamente conhecida”, como se apenas o “conhecimento 
notório” pudesse gerar direito real (propriedade industrial), como já 
tivemos a oportunidade de criticar, não incluiu o parágrafo 3º do 
artigo 6 bis da CUP, nenhuma referência fazendo a Lei 9279/96 à 
ação perpétua em caso de registro obtido de má-fé.  

Ora, diante de tantos favores da CUP expressamente abraçados pela 
nova Lei de Propriedade Industrial, custa crer que o legislador pátrio 
dixit minus quam voluit, ou que se esquecera do parágrafo 3º do 
artigo 6 bis da CUP e da ação imprescritível. 

Ao contrário, muito mais consoante à hermenêutica, dentro da nossa 
melhor tradição, entender-se que o legislador excluiu o parágrafo 3º 
do artigo 6 bis da CUP numa demonstração expressa de que não 
deseja a possibilidade perpétua da desconstituição do registro de 
marca brasileiro. 

Isso significa que continua a se manifestar o nosso repúdio à ação 
perpétua, ao aplicarmos a alternância preconizada, agora pelo 
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, temos que, enquanto não 
revista a CUP, com a adesão do Brasil à sua nova redação, não mais 
se intentarão ações de desconstituição de registros de marcas, aqui, 
com base naquele dispositivo convencional (artigo 6 bis, parágrafo 
3º da CUP), derrogado o mesmo pela Lei 9279/96, por força da 
aplicação combinada de seus artigos nsº 126 e 174, já que recebido o 
caput do dispositivo convencional, mas não o seu parágrafo 3º, como 
dito.” 321  

                                                                                                                            
320  FIGUEIREDO, Paulo Roberto da Costa. Ainda o artigo 6 bis da CUP. Em Revista da ABPI, Nº 29, p. 34.) 
defende que a ação imprescritível não é tradição no ordenamento jurídico pátrio e, que a má-fé na obtenção dos 
registros de marcas não é vício autônomo do ato jurídico, senão conteúdo subjetivo (estado psicológico do agente)de 
certos vícios da vontade que, no máximo, acarretam a anulabilidade do ato, sujeita à sanatória mercê de prazos de 
decadência e prescrição (Código Civil de 1916 art 147, II e Código Civil atual art. 171, II). Este autor argumenta 
ainda que a imprescritibilidade tem a ver com nulidade absoluta (Código Civil de 1916, art 145 e Código Civil atual 
art. 166) e não com nulidade relativa e muito menos com anulabilidade. Vigorosamente, afirma o autor: “Abandonada 
a advocacia de teses, insinua-se situação absolutamente incômoda; mais do que isso: injusta, senão inconstitucional. 
A ação perpétua do artigo 6, bis, parágrafo 3º, da CUP ficará disponível para alguns, não para outros, ao sabor de qual 
seja, no momento do ajuizamento pretendido, a lex posterior. a lei nacional vigente ou a última revisão do texto da 
Convenção de Paris ao qual venhamos a aderir. Muito mais saudável, para não deixarmos interesses econômicos e 
direitos marcários entregues ao acaso, seria optarmos definitiva e expressamente entre acolhermos ou repudiarmos o 
parágrafo 3Q do artigo 6, bis, da CUP. Isso se daria: a) pela modificação do artigo 126 da Lei nº 9.279/96, para a 
inclusão de parágrafo de redação equivalente à do artigo 6, bis, parágrafo 3º da Convenção de Paris; ou, decidido pela 
ojeriza à ação perpétua, b) pela denúncia expressa da Convenção no que se refere exclusivamente àquele dispositivo 
(art. 6, bis, par. 32). Naturalmente, a segunda opção implicaria certas repercussões a serem minuciosamente 
analisadas à vista do que dispõe o artigo 2 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial 
Relacionados ao Comércio (TRIPs). A atitude é imperativa, sob pena de não se estabelecer a igualdade de todos 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CF, art. 52, caput). Pois o tempo, no sentido do momento do 
exercício do direito à ação, condicionado o acesso à ação perpétua à alternância entre a lei genuinamente nacional e o 
texto convencional conforme sua última revisão, encarregar-se-á de instaurar a desigualdade, com o sacrifício da 
isonomia constitucional.” Vide também COSTA FIGUEIREDO, Paulo R., "A marca registrada de má-fé e a 
prescrição da ação de Nulidade", RDM São Paulo 75-64, p. 75. 

321 Ibidem 34-35. Segundo o autor, “a lei brasileira ostensiva e deliberadamente abandonou tal distinção, por decisão 
democrática do Congresso Nacional, uma vez revogado o decreto castrense 1005, de 1969. Somente tal norma, típica 
construção da mentalidade ditatorial de um período histórico a ser lembrado com sereno distanciamento, consignou a 



Igualmente José Carlos Tinoco Soares entende incompatível com o próprio sistema de 
tratamento nacional da CUP – e o da isonomia constitucional – a perpetuidade da ação 
prevista no art. 6 bis 322.  

A Convenção de Paris como norma especial 

Não nos cabe aceitar tal tese, no entanto, eis que assim indicamos em nosso Uma 
Introdução, 2ª. Edição: 

Os atos internacionais do tipo das Uniões, ou de normas uniformes, 
ao dispor em normas auto-executivas, criam direitos e obrigações 
para com nacionais e domiciliados (e outros beneficiários) nos países 
membros do Tratado, inclusive para os brasileiros.  

Para com os estrangeiros domiciliados no exterior, beneficiários do 
Tratado, cria-se um regime de exceção quanto às normas internas, 
que se aplicam em caráter genérico. Desta forma, ao estrangeiro não 
beneficiário do PCT e da União de Paris (ou de outros Tratados), 
aplica-se integralmente o preceituado no CPI, sem alterações nem 
mitigações; para os beneficiários dos Tratados, aplica-se o regime 
destes. 

Assim preceituou o STF na precisa determinação da ADIMC-1480-
DF de 1997 (...): 

A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais 
sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se 
justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento 
doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação 
alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) 
ou, quando cabível, do critério da especialidade. 

Ora, o Tratado é assim uma norma especial, que, a teor da LICC não 
altera nem é alterada pela norma geral, a do CPI. Em outras palavras, 
nem os tratados revogam o CPI, nem a subsistência do CPI impede o 
pleno exercício normativo dos tratados. Convivem ambos em suas 
respectivas esferas de normatividade. 

Note-se que tal entendimento também é o de Liliane Roriz em relevante texto 
doutrinário 323 afirmando a perpetuidade do art. 6 bis (3) subsistiria no direito vigente, 
não obstante sua alegada revogação: 

                                                                                                                            
distinção, em dois anos somente de excepcionalidade nos 133 anos de continuidade histórica do Direito Marcário. 
Assim, não só não há tal norma, quanto ela foi, por ato do Congresso, especificamente abolida de nosso Direito”.  

322 SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado de Propiedad Industrial de Las Américas. Marcas Y Congéneres. 
Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2006. "Haciendo la exégesis de esos principios tenemos que los 
nacionales de cada país de la Unión gozarán de las ventajas que las leyes les conceden. Pues bien, hay que 
entender a los "nacionales" de una forma amplia e irrestricta porque la Constitución Federal de Brasil no 
distingue los nacionales de los extranjeros, ya que todos son iguales ante la ley. Así, no será el Convenio el que 
podrá eventualmente distinguirlos. Y, al no poder distinguirlos, vale la interpretación en conformidad con la 
realidad y a la luz del mejor derecho, o sea, "las ventajas" que las leyes conceden a las nacionales en los casos 
de prescripción están contenidas respectivamente. Además, hay que observar que "En consecuencia, tendrán 
la misma protección que éstos y los mismos recursos legales contra cualquier atentado a sus derechos" (sic 
nro. 1). Como la protección y los recursos están contenidos en los dos diplomas legales antes referidos para 
todos los nacionales (en el caso, las personas físicas y jurídicas establecidas en Brasil), no hay que establecer 
cualesquiera otros privilegios a los alienígenas (personas físicas y jurídicas domiciliadas en el extranjero), 
dándose lo que se encuentra preconizado por el art. 6° bis, nro. 1, en examen, arriesgándose a anular, para 
siempre, un registro de marca o prohibir su uso por juzgar que se trata de mala fe." 



Assim, sempre que o direito internacional contiver normas especiais, 
relativamente ao direito interno, deve aquele prevalecer sobre este, 
qualquer que seja a teoria que se adote a respeito da existência ou 
não de hierarquia entre ambos. A especialidade da norma 
internacional a torna imune à incidência do critério cronológico. 

Não haverá escapado ao eventual leitor o fato de que a especialidade que sempre 
vislumbrei é quanto aos destinatários das normas. A CUP (assim como alguns outros 
tratados) só se aplica aos estrangeiros, cabendo à lei nacional tentar qualquer 
equiparação em favor dos seus 324. Como indico no nosso Tratado da Propriedade 
Intelectual, Cap. IV,  

Um número relativamente pequeno, mas importante, de normas da 
CUP estabelece um patamar mínimo de tratamento uniforme, que 
todos os países da União têm de garantir em face dos estrangeiros, 
beneficiários da Convenção; por exemplo, o reconhecimento do 
efeito extraterritorial das marcas notórias 325.  

                                                                                                                            
323 ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz. Imprescritibilidade da ação anulatória de registro obtido de má-
fé.Em Revista da ABPI, nº 80, p. 42. 

324 Do nosso Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. I, cap. IV, “[ 12 ] § 4 .  - Aplicação 
dos tratados aos brasileiros - A Lei 9.279/96 reproduz uma das mais importantes disposições constantes da 
Lei 5.772/71, como garantia de isonomia entre os brasileiros e residentes no País e os estrangeiros não 
residentes ou domiciliados, mas beneficiários de tratados. É perfeitamente possível que os tratados concedam 
aos estrangeiros benesses negadas pela legislação nacional aos locais; pois o Art. 4º. da Lei 5.772/71 manda 
aplicar paritariamente tais benefícios aos nacionais que o invocarem”. (...) “O que a norma prevê é que se dará 
aos brasileiros e residentes no País tratamento jurídico pelo menos tão favorável quanto os estrangeiros, 
beneficiários de tratados, como se estivessem sob amparo de um único e mesmo instrumento normativo. Se a 
situação de fato for a mesma, aplica-se aos brasileiros a norma internacional, ainda que ela não se dirija ao 
nacional; as condições a que se refere o dispositivo em análise são as de fato e, não, obviamente, as jurídicas. 
Ou seja, tomando-se o complexo das situações de fato, que gerariam efeitos sob a norma internacional em 
favor do sujeito beneficiário, fosse ele estrangeiro, o brasileiro auferirá os mesmos resultados, por efeito desta 
norma da lei local. Não haverá a incorporação ad hoc da lei internacional, através da norma de equiparação, 
porém, se os elementos do fato gerador não forem integralmente satisfeitos, exceto pela nacionalidade (ou, no 
caso dos estrangeiros aqui domiciliados, pelo domicílio). Assim, por exemplo, se a lei internacional prescrever 
consequências para o fato de o estrangeiro se encontrar fora do País ao momento de exercer um direito, ou 
cumprir uma obrigação (dando, em hipótese, prazo de prescrição ou perempção maior), a equiparação não 
existirá se o brasileiro estiver no País; as condições não são equivalentes. Mas haverá aplicação da norma 
equiparativa ao brasileiro, sempre no mesmo exemplo, se a presença do estrangeiro no exterior seja neutra 
perante os efeitos previsto na lei internacional - caso o direito seja atribuído ao estrangeiro simplesmente por 
que ele é nacional ou domiciliado em país membro do Tratado, e não porque está no exterior.” 

325 Assim discuto a questão em Denis Borges Barbosa, Minimum standards vs. harmonization in the TRIPs context: 
The nature of obligations under TRIPs and modes of implementation at the national level in monist and dualist 
systems, in Carlos M. Correa (Editor), Research Handbook on Intellectual Property Law and the WTO, Elgar Books, 
2010: “Prior intellectual property multilateral treaties certainly also had a minimum standards content. [Other 
commentators do not discern such minima in the Paris Convention, e.g., UNCTAD - ICTSD. Resource Book On 
Trips And Development. New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p. 19: “While the 
Berne Convention established minimum standards of copyright protection, the Paris Convention did not define the 
principal substantive standards of patent protection, essentially leaving this to each state party”.] The Paris 
Convention has some very clear prescriptive standards: no member state to the Paris Convention can ever declare a 
patent void on account of the mere importation of the item patented, as provided for in art. V of the 1883 text - and 
this is certainly a “minimum standard” [However, if this specific agreement should be recognized as “core”, so 
probably should the national treatment rule. J.H.Reichman, Universal Minimum: “While some international 
minimum standards and the rule of national treatment apply to all these institutions, the Paris Convention entrusted 
the protection of industrial creations primarily to "the various kinds of industrial patents recognized by the laws of the 
countries of the Union."] As to the Berne Convention, the prescriptive content was certainly much wider than in its 
sister instrument [J.H. Reichman , Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a 
Restructured International Intellectual Property System , CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 475 (1995) “Article 1 of the 
Berne Convention established "a Union for the protection of the rights of authors in their literary and artistic works." 



Assim, uma norma local que conflitasse com os direitos do beneficiário do tratado não 
lhe seria aplicável. Por exemplo, quando num determinado estado se exige registro para 
exercício de direitos autorais, esse registro é inexigível do beneficiário da Convenção de 
Berna: é o que ocorre na Argentina, onde os argentinos carecem do registro para 
exercerem seus direitos, mas não os brasileiros.  

O que acontece quando uma norma nacional diverge da convencional, e esta última 
entra em vigor? Dissemos, falando da entrada em vigor, em 1884, da CUP, a propósito 
de uma norma interna que, divergindo do padrão do tratamento nacional, discriminava 
contra o estrangeiro:  

À luz do direito brasileiro atual, não seria o caso de revogação, mas 
simplesmente de não-aplicação aos beneficiários da CUP, das regras 
mencionadas como desviantes do sistema de tratamento nacional; o 
ato internacional, especialmente quando restrita a um número de 
Estados-membros, não afeta a lei local, em especial, no tocante aos 
países não membros. Mesmo quanto aos Estados-membros, a regra 
divergente da lei nacional permanece válida, mas quiescente, 
voltando a aplicar-se se, por exemplo, o Estado se retira da 
Convenção 326. 

Como nas hipóteses de competência concorrente, nos quais o exercício de sua 
competência pela União (CF88, § 4º do art. 24) neutraliza – sem revogar – as normas 
estaduais, que remanescem inoperantes, mas válidas, a ocorrência de exercício 
normativo em esfera diversa não elimina a norma quiescente.  

Note-se que o que ocorre nos caso da CUP como norma especial, quanto a seus 
destinatários, é um caso particular do que ocorre com todos tratados em face de lei 
nacional contrastante.  É o que narra Monteiro Reis327. 

Como já exposto anteriormente  a orientação atual da jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal é considerar o sistema brasileiro como 
dualista moderado. Embora esta posição seja bastante recente, ficou 
demonstrado que tradicionalmente se aceita a existência de conflitos 
entre o direito internacional e o direito interno, os quais se resolvem, 
na maior parte dos casos, pela regra de que a norma posterior revoga 
a anterior.  

Nesses casos, não parece apropriado o uso do termo “revogação”. A 
revogação dos tratados é matéria de direito internacional, significa a 
sua extinção. Revogado um tratado, este não produzirá mais efeitos 
em nenhuma esfera, seja no âmbito dos ordenamentos nacionais seja 
no âmbito do direito internacional. Ensina o prof. Francisco Rezek 
que só há três formas possíveis de extinção do tratado: ou o próprio 
acordo celebrado entre as partes já possui uma “predeterminação ab-
rogatória”, ou seja, um prazo de validade ao fim do qual estará 
automaticamente extinto; ou as partes entram em acordo a respeito 
da conveniência de considerá-lo desfeito, produzindo uma ab-
rogação por vontade comum; ou, finalmente, uma das partes 

                                                                                                                            
Such works, categorized at length in Article 2(1), should receive automatic and mandatory protection in the domestic 
copyright laws of the member states”]. 

326 BARBOSA, Denis Borges, O Princípio de Não-Discriminação em Propriedade Intelectual, in TORRES, 
KATAOKA, GALDINO, TORRES, Dicionário De Princípios Jurídicos, Elsevier, 2011. 

327 REIS, Márcio Monteiro, Os tratados no ordenamento jurídico brasileiro, Revista Forense - Vol. 349 
Estudos E Comentários, Pág. 456. 



manifesta unilateralmente sua vontade de deixar de ser parte no 
acordo internacional. A este ato unilateral dá-se o nome de denúncia. 
Nos tratados multilaterais, apesar de a denúncia obviamente não ter 
o poder de extinguir o tratado, servirá para extinguir a participação 
do Estado que a formula.328  

Como se vêm, a lei interna não é instrumento hábil para revogar um 
tratado. Trata-se de expressões de direito distintas, sendo que a 
revogabilidade só se dá entre expressões da mesma espécie. A lei 
nacional pode apenas afastar a aplicabilidade interna do tratado, cuja 
vigência internacional continuará intacta. Em um dos votos 
proferidos no julgamento do RE nº 80.004, o Ministro Leitão de 
Abreu abordou muito bem esta questão, tecendo as seguintes 
considerações:  

“A orientação que defendo não chega a esse resultado, pois, fiel à 
regra de que o tratado possui forma de revogação própria, nega que 
este seja, em sentido próprio, revogado pela lei. Conquanto não 
revogado pela lei, que o contradiga, a incidência das normas 
jurídicas constantes do tratado é obstada pela aplicação, que os 
tribunais são obrigados a fazer, das normas legais com aqueles 
conflitantes. Logo, a lei posterior, em tal caso, não revoga, no 
sentido técnico, o tratado, senão que lhe afasta a aplicação” 329.  

Não se deve imaginar que esta é uma discussão puramente 
acadêmica, desprovida de sentido prático. Pelo contrário. Há uma 
conseqüência de grande importância nesta distinção. Como o tratado 
não é revogado pela lei interna, mas apenas tem a sua aplicabilidade 
afastada, isto significa que, vindo a lei em sentido contrário a ser 
revogada, o tratado voltará a ser aplicado. Não se trata de 
repristinação, vedada pelo art. 2º, § 3º da Lei de Introdução ao 
Código Civil,330 pois revogação não houve. Assim leciona o 
Ministro Leitão de Abreu em outra passagem de seu voto:  

“A diferença está em que, se a lei revogasse o tratado, este não 
voltaria a aplicar-se, na parte revogada, pela revogação pura e 
simples da lei dita revocatória. Mas como, a meu juízo, a lei não o 
revoga, mas simplesmente afasta, enquanto em vigor, as normas do 
tratado com ela imcompatíveis, voltará ele a aplicar-se, se revogada 
a lei que impediu a aplicação das prescrições nele 
consusbstanciadas.”  

É desta mesma construção teórica do Ministro Leitão de Abreu, que 
lança mão o § 4º do art. 24 331 da Constituição ao regular o exercício 
da competência concorrente entre União e Estados. Dispõe o 
parágrafo anterior do art. 24 que, na ausência de lei federal sobre 
normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, 
esclarecendo a referida norma que, diante da superveniência de lei 

                                           
328 [Nota do original] Rezek. Dir. Intern. Públ., op. cit., pp. 107 a 117. 

329 [Nota do original] RTJ (83/809). RE nº 80.004 (grifo nosso). 

330 [Nota do original] A referida norma tem a seguinte redação: “Salvo disposição em contrário, a lei revogada 
não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.” 

331 [Nota do original] O mencionado dispositivo constitucional tem o seguinte texto: “A superveniência de lei 
federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária.” 



federal, fica suspensa a eficácia da lei estadual naquilo em que forem 
incompatíveis.  

José Afonso da Silva, que defendia, de lege ferenda, esta solução na 
vigência do anterior ordenamento constitucional, assim se manifesta 
quanto à inovação apresentada pela Carta de 1988:  

“(...) Note-se bem, o constituinte foi técnico: a lei federal 
superveniente não revoga a lei estadual nem a derroga no aspecto 
contraditório, esta apenas perde a sua aplicabilidade, porque fica 
com sua eficácia suspensa. Quer dizer, também, sendo revogada a lei 
federal pura e simplesmente, a lei estadual recobra sua eficácia e 
passa outra vez a incidir.” 332 

Assim – e fique isso bem claro – a CUP vige para o estrangeiro, que se beneficia da 
extinção do prazo de nulidade, ocorra o que venha ocorrer com a lei interna. Isso porque 
– para o estrangeiro – a CUP é norma dele, especial. Só quando o brasileiro puder 
utilizar-se da equiparação do art. 4º da Lei 9.279/96 é que ele vai obter acesso à mesma 
norma, que lhe é alheia.  

A CUP, como norma própria ao estrangeiro, pode trazer a este a norma nacional, pelo 
princípio do tratamento nacional; mas pode assegurar tratamento diverso, e mesmo 
divergente da norma nacional, como regra de seu especial e peculiar proveito.  

Além disso, mesmo se a norma da CUP não fosse especial, mesmo assim não haveria 
revogação da CUP pela lei ordinária, muito menos por norma anterior contrastante.  

Lélio Denícoli Schmidt, com nosso entendimento, assim escreve 333: 

A Convenção da União de Paris não foi revogada com a vigência do 
Código da Propriedade Industrial promulgado pela Lei no. 
5.772/71334, diante da especialidade de suas normas. A CUP e o CPI 
continham, pois, normas que vigiam de modo concomitante, 
havendo autorizadas vozes335 a destacar que a impossibilidade de 
concessão de registro que afrontasse o art. 6 bis encontrava fulcro na 
genericidade do art. 64 do CPI336. 

Norma especial por singularidade do instituto 

                                           
332 [Nota do original] José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11ª ed., São Paulo, 
Malheiros, 1996, p. 478. 

333 Revindicando a criação Usurpada, op. Cit.  

334[citação do original] Neste sentido, vide STJ - REsp no. 530-RJ - rel. Min. Fontes de Alencar - publ. DJ 
25.03.91, pág. 3.224 e JSTJ e TRF 25/72; TJSP - 4a. Câm. - Ap. 82.176-1 - publ. Jurisprudência Brasileira 
132/177. 

335[citação do original] LUIZ LEONARDOS (Marcas Notoriamente Conhecidas e Processos de Revisão 
Administrativa, in Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Industrial 5/17) e Tribunal 
Regional Federal da 4a. Região - 2a. Turma - AC 92.04.21788-0 - juiz Teori Albino Zavascki, j. 05.11.92, publ. 
DJU 10.03.93. 

336[citação do original] “São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, 
emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou 
colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais”. 



Note-se, no entanto, que o autor, porém, manifestando seu entendimento também pela 
aplicação da especialidade para evitar a hipótese da revogação do art. 6 bis, suscita 
outras razões para sua aplicação, diversas das que acima expomos 337: 

É regra de hermenêutica que todo parágrafo ou inciso há de ser 
interpretado em consonância com o respectivo caput. O Direito é um 
todo, e não uma norma isoladamente considerada, fora de contexto. 
Lendo-se o item 3 do artigo 6 bis em conjunto com os dois primeiros 
itens deste dispositivo, conclui-se que o mesmo só se refere a marcas 
notoriamente conhecidas e que tenham sido usadas ou registradas de 
má-fé por outrem. 

Estes elementos tornam esta norma especial em relação à regra geral 
contida no caput e no parágrafo único do artigo 98 da Lei n. 
5.772/71, bem como nos artigos 165 e 174 da lei n. 9.279/96. Com 
efeito, ao prever o prazo qüinqüenal para pleitear-se a nulidade da 
marca, como observa José Roberto Gusmão, a lei brasileira não 
tratou diferentemente os registros que foram obtidos de boa-fé e os 
que foram com dolo. A Convenção de Paris, porém, fez esta 
distinção, introduzindo-a no direito positivo. A diferença de 
tratamento está, assim, expressamente prevista no ordenamento 
jurídico: ao intérprete, pois, cabe segui-la, não lhe sendo permitido 
ignorá-la. A interpretação deve respeitar os diferentes limites de 
abrangência da norma especial e das normas gerais, evitando-se, de 
um lado, que o que é excepcional seja generalizado e, de outro, que a 
norma geral seja indistintamente aplicada no âmbito coberto pelas 
disposições especiais 

Ao estabelecer a imprescritibilidade para as ações de nulidade de 
marca fundadas em ofensa a marcas notoriamente conhecidas, cujos 
registros foram obtidos de má-fé, o artigo 6 bis da CUP constitui-se 
numa norma especial, que subtrai às regras gerais contidas na 
legislação brasileira uma parte de sua matéria, para submetê-la a 
regulamentação diferente. O prazo de cinco anos elencado nas leis n. 
5.772/71 e 9.279/96 continua válido e eficaz, relativamente às outras 
causas de nulidade de registro de marca. 

Não há isonomia entre institutos 

Note-se, por fim, que a questão da isonomia é um falso problema. Não há isonomias 
entre institutos, mas entre pessoas. Não se exigiria isonomia entre a prescrição de 
nulidade das patentes (por toda a vigência do privilégio) e a de marcas (o quinquênio, 
subseqüente ao registro). Não se exigiria paridade entre a prioridade de marcas (seis 
meses) e de patentes (um ano). Ou prescrição de nulidade administrativa, 
isonomicamente, no mesmo prazo da nulidade judicial.  

A igualdade do brasileiro e do estrangeiro perante o 6bis 

O instituto da marca notória do 6 bis é o de uma precedência especial, de natureza 
extraterritorial. Neste instituto, havendo os pressupostos, brasileiros e estrangeiros, sem 
distinção, farão jus à perenidade de ação. Não só poderão valer-se os brasileiros do 

                                           
337 SCHMIDT, Lélio Denícoli, A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos, Revista da ABPI 
n. 27, p.7/8. 



instituto em outros países membros, mas – caso detenham no exterior marcas que aqui 
se fizessem notórias – cá também os brasileiros farão jus à perpetuidade.  

Com efeito, embora - ao contrário do que sentem Paulo Figueiredo e Tinoco Soares -, 
não haja um problema constitucional de isonomia entre brasileiros e estrangeiros não 
residentes 338, verdade é que o brasileiro que detiver marca no exterior, notória no 
Brasil, terá exatamente os mesmos direitos que o estrangeiro terá sob o 6 bis(3) da CUP, 
pela aplicação do art. 4º do CPI/96. E igualmente, o estrangeiro, que detiver marca não 
notória, estará sujeito à mesma prescrição do nacional.   

Aliás, Lélio Denícoli Schmidt já notara esse fato 339: 

17. Contudo, já àquela época o artigo 6 bis deveria ser 
sistematicamente interpretado em conjunto com o disposto no artigo 
2ª da mesma Convenção, que estatui o regime de igualdade de 
proteção entre nacionais e estrangeiros, pois tanto aqueles quanto 
estes são "cidadãos" da União criada por tal tratado internacional, 
sujeitos, pois, às mesmas regras. Aliás, Stephen Ladas já em 1933 
pontificava esta interpretação, destacando que o artigo 6 bis se aplica 
tanto aos cidadãos dos outros países quanto aos nacionais, uma vez 
que "o contrário seria absurdo, pois todas as disposições da 
Convenção devem evidentemente ser aplicáveis não importando qual 
pessoa as invoque, tendo em vista o princípio geral elencado nos 
artigos 2 e 3, em benefício do tratamento unionista" 340.  

Com a reforma do artigo 6 bis empreendida em 1967 por ocasião da 
Conferência de Estocolmo (cujo texto já foi promulgado em nosso 
país, pelo Decreto no. 635/92), a sua redação foi alterada nesta parte. 
Conforme relata Elizabeth Kasznar Fekete, a expressão "cidadão de 
outro país contratante" foi modificada para "pessoa amparada pela 
presente Convenção"3341.  

                                           
338 Do nosso Tratado, Cap. IV: “[ 12 ] § 4. 1. - Isonomia do nacional com o estrangeiro. Curiosamente, não 
existe na Constituição dispositivo genérico que obrigue a estender aos nacionais os direitos assegurados aos 
estrangeiros. No caso específico da propriedade industrial, porém, a vinculação dos direitos pertinentes ao 
"interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País" claramente vindicaria um dispositivo 
legal como este que agora está em análise. O princípio constitucional da isonomia abrange, exclusivamente, os 
brasileiros e os estrangeiros aqui domiciliados; a extensão dos direitos previstos na Carta ou nas leis depende 
de expressa disposição legal ou em ato internacional. A questão aqui é outra. Já na CUP, previa-se que os 
estrangeiros, beneficiários da Convenção, teriam o mesmo tratamento que os nacionais, aos nacionais, "sem 
prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção". Ou seja, poderia o estrangeiro ter os 
benefícios da Convenção, ainda que este excedessem o que a lei nacional concedesse. O tratamento nacional 
do TRIPs também prevê que os países membros poderão, "mas não estarão obrigados a prover, em sua 
legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as 
disposições deste Acordo". Assim, além do mínimo prescrito na norma internacional, os Estados podem 
favorecer os estrangeiros; o que não podem é desfavorecê-los. O art. 3º. do TRIPS dispõe: "Cada Membro 
concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus 
próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual". Vê-se, assim, que não é impossível 
que, sob a lei internacional relevante, os estrangeiros, sob a regra de tratamento nacional, venham a ter mais 
direitos, ou menos obrigações, do que os nacionais. 

339 SCHMIDT.Lélio Denícoli .A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos. Revista da ABPI 
27, Março/Abril de 1997. São Paulo. 

340 [Nota do original] La Protection Internationale de la Propriété Industrielle, § 388, pág.40,ed.E.de 
Boccard,Paris, 1933. 

341 [Nota do original] Op. cit., págs. 12/13. 



18. Não mais existe campo para dúvida. Os brasileiros e estrangeiros 
gozarão dos mesmos direitos previstos no artigo 6 bis da CUP, não 
só nos demais países signatários deste tratado, mas também no 
próprio Brasil. Esta igualdade é expressamente prevista não só no 
artigo 22, item 1, da Convenção da União de Paris, mas também no 
artigo 42 da Lei n2 5.772/71 e no artigo 42 da Lei n2 9.279/96.  

O artigo 6 bis da CUP não leva a um tratamento desigual entre 
nacionais e estrangeiros. O fator diferenciador ali contido não reside 
na nacionalidade ou domicílio de quem invoca tal norma, mas sim 
na causa de pedir da ação de nulidade. Se o fund mento da ação 
consistir em registro obtido de má-fé e em ofensa a marca 
notoriamente conhecida, a ação será imprescritível, à luz da 
Convenção de Paris. Sendo outra a causa de pedir, aplica- se o 
parágrafo único do artigo 98 da Lei n2 5.772/71 e, após o início de 
sua vigência, o artigo 174 da Lei n2 9.279/96. 

Resumindo:  não se aplica à marca territorial de cada país o dispositivo do art. 6bis da 
CUP. O brasileiro que detiver marca fora do território nacional, e porventura não lhe 
tiver registrada aqui, se aqui tal marca não registrada for notória, terá aqui a proteção 
convencional. Como também o terá a marca registrada no Brasil, que seja notória em 
país convencional, terá – lá – a proteção extraterritorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exaustão de direitos de marcas 

Do problema em questão 

Segundo o art. 6, de TRIPs, “para os propósitos de solução de controvérsias no marco 
deste Acordo”, nada no texto será utilizado para tratar da questão da exaustão dos 
direitos de propriedade intelectual 342. Como se sabe, exaustão é a doutrina segundo a 
qual uma vez que o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade 
(“posto no comércio”), através, por exemplo, da venda do produto patenteado, cessam 
os direitos do titular da patente sobre ele. Resta-lhe, apenas, a exclusividade de 
reprodução. 

Tal dispositivo testemunha a vasta discussão sobre o tema, em posições contrastantes 
entre os próprios países desenvolvidos. Assim, a opção foi de se renunciar o tratamento 
da questão, sempre que fosse suscitada em diferendos sobre o DU (acordo de solução de 
controvérsias da OMC).  

Como se verá, a nota de pé de página do art. 27(1) de TRIPS, que cuida do direito 
exclusivo de importação que tem o titular da patente, enfatiza que se aplica quanto a 
este o dizer do art. 6º.  

Certos autores chamam atenção para o fato de que a isenção do tema teria apenas 
aplicabilidade procedimental – como uma regra de não-procedibilidade. Mas para todos 
os efeitos substantivos, os dispositivos do Acordo que se contrapusessem à exaustão 
seriam aplicáveis. Cabe aqui uma reflexão: não seria o direito exclusivo de importação, 
quando exercido contra produto regularmente fabricado no país de origem, contrário à 
regra básica do OMC 1994? A de assegurar o livre fluxo de bens através das fronteiras?  

Territorialidade e exaustão de direitos 

Não obstante a aplicação geral do princípio da territorialidade 343, a prática internacional 
tem seguidamente se defrontado com a tensão deste com outro princípio, denominado 
exaustão de direitos.  

Um dos conceitos basilares da Propriedade Intelectual é o de que os efeitos da 
exclusividade das marcas, patentes, direitos autorais, etc. devam durar até, mas não 
além, o momento em que o investidor tenha oportunidade de recuperar a parcela de seu 
investimento alocável ao produto, livro, etc. Ir além seria conceder um monopólio sem 
utilidade social 344.  

                                           
342 Vale constatar o texto orginal de TRIPs: "For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the 
provisions of Articles 3 [National Treatment] and 4 [Most-Favoured-Nation Treatment] nothing in this Agreement shall be 
used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights." 

343 Quanto aos limites e exceções desse princípio, vide o nosso Proteção das Marcas, op. Cit., § 7. Nenhum limite, 
senão as considerações aqui indicadas, é aplicável ao caso e estudo. 

344 A rigor, não se deveria confundir a exaustão de direitos com a figura da importação paralela: nesta, o produto é 
oriundo de país onde o titular do direito não tenha patente, ou marca, e pode até ser fabricado por terceiro. Veja-se 
que, na exaustão, o produtor já terá recebido a remuneração por ele mesmo determinada quando da colocação inicial 
no mercado, o que significa dizer que a exaustão não lhe pode causar nenhum prejuízo direto; mas na importação 
paralela, a fabricação se fez sem remunerar o titular, e a introdução se faz em mercado protegido. Vide As 
importações paralelas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e o Mercosul, por Henry K. Shernill. (25): 23-26, nov.-
dez. 1996. 



Assim, após ter a oportunidade de recuperar a proporção do seu investimento, alocável a 
cada unidade do produto ou serviço, gerado sob proteção de direito exclusivo de 
Propriedade Intelectual, a tutela do corpus mysticum se esvai ou esgota, remanescendo 
apenas os vínculos jurídicos relativos ao corpus mechanicum, pois o incentivo criado 
pelo direito para o investimento criativo perde sua razão de ser.  

A tensão entre os dois princípios ocorre especialmente na chamada exaustão 
internacional de direitos. Tal se dá quando se esgota o direito imaterial sobre o corpus 
mechanicum numa operação ocorrida num território atinente a um sistema jurídico, e o 
corpus mechanicum é levado a outro território, onde vigora outro direito. Vende-se o 
produto marcado na Espanha, e importa-se o produto no Brasil.  

Ora, o direito de exclusiva que recai na operação inicial sobre o único corpus 
mechanicum é distinto daquele que vige no país de importação. A que dar prestígio? Ao 
princípio da exaustão (que neutralizaria a exclusiva de PI, em todas as incidências), ou à 
independência dos direitos exclusivos?  

O primeiro princípio zela pelo equilíbrio entre os interesses privados resultantes do 
direito de exclusiva atribuído ao titular, e os interesses gerais do livre comércio 345. O 
segundo princípio garante que em cada país o direito seja autônomo em face dos demais 
direitos atribuídos à mesma marca.  

Ora, se já se garantiu ao titular o retorno do investimento alocável ao produto, 
completando-se a função jurídica da marca, a prevalência do segundo princípio teria 
como resultado uma divisão dos mercados nacionais, através da marca: o titular, que já 
se pagou pelo investimento na imagem do produto, pode usar sua marca para impedir a 
entrada do corpus mechanicum no segundo país. Esse benefício, incidindo sobre o 
mesmo corpus mechanicum, não teria, nesse caso, nenhuma contrapartida social.  

Dois aspectos estruturais são suscitados nesta tensão: 

a) nenhum tratado internacional em vigor no Brasil tutela a regra de exaustão, que 

permanece inteiramente livre à vontade legislativa de cada país; 

b) um tratado em particular – o acordo TRIPs -, no entanto, apesar de 
ostensivamente omitir-se sobre a questão da exaustão de direitos, indica que cabem 
medidas para prevenir “o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o 
comércio” 346. 

                                           
345 Há argumentos no sentido que a rejeição à importação paralela, permitindo discriminação de preços, teria efeitos 
simultaneamente sociais e de eficiência econômica. Vide LILLA, Paulo Eduardo, Acesso a medicamentos nos países 
em desenvolvimento e proteção das patentes farmacêuticas no contexto do acordo TRIPS-OMC: implicações 
concorrenciais, encontrado em www.ffb.edu.br/_download/Dialogo_Juridico_n6_12.PDF , visitado em 19/4/2008. 
"Segundo Calixto Salomão Filho (SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: As Condutas. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 136), a discriminação de preços permite que o produtor obtenha de cada consumidor exatamente 
aquilo que este pode dar, permitindo-lhe andar ao longo da curva da demanda, cobrando de cada consumidor um 
preço diferenciado (discriminação perfeita). Dessa forma, a ausência de regulamentação de importações paralelas 
desencoraja a prática de discriminação de preços de medicamentos, uma vez que nações mais desenvolvidas 
poderiam importar produtos mais baratos de nações menos desenvolvidas, prejudicando os rendimentos lucrativos 
das empresas farmacêuticas titulares de patentes". Tal raciocínio presume racionalidade perfeita na estratégia 
empresarial. O que, historicamente, é uma lenda.  

346 TRIPs, art. 6º.: ART.6 - Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo 
do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de 
propriedade intelectual. O mesmo tratado, art. 8º. 2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão 
ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou 



Quanto a este ponto, vale citar o que diz Maristela Basso 347: 

Durante as negociações da Rodada do Uruguai pretendeu-se dar a este artigo 
uma redação mais explícita. Não obstante, parece claro que sua intenção é 
reconhecer ao legislador nacional a plena liberdade para prover ou excluir o 
esgotamento dos direitos de propriedade intelectual no seu corpo legislativo 
interno, respeitados os limites impostos pelo próprio Acordo TRIPS. 

O princípio do esgotamento internacional já constava no GATT - 1947, 
parágrafos 1º e 4º do art. III (Tratamento Nacional no Tocante à Tributação e 
Regulamentação Internas). De acordo com esses dispositivos, os produtos do 
território de uma parte contratante não podem receber da lei nacional sobre 
propriedade intelectual tratamento menos favorável que o outorgado aos 
produtos similares de origem nacional, evitando uma proteção 
discriminatória do produto nacional. Se aos produtos nacionais se aplica o 
esgotamento nacional, ao produto importado deve-se aplicar o princípio do 
esgotamento internacional, nas mesmas condições, desde que introduzidos no 
mercado da parte exportadora pelo titular do direito de propriedade 
intelectual, ou com o seu consentimento. 

O art. 6º do TRIPS admite a possibilidade do esgotamento internacional dos 
direitos, isto é, a possibilidade de importar legalmente um produto protegido 
por direitos de propriedade intelectual, desde que tenha sido introduzido, no 
mercado de qualquer outro país, pelo seu titular, ou com o seu 
consentimento. 

A possibilidade de "importações paralelas" faz parte da lógica do sistema da 
OMC. Como afirmou Tomás de las Heras Lorenzo, "a exclusão do 
esgotamento internacional suporia uma distorção no sistema do GATT e um 
passo atrás na liberdade do comércio internacional"348. 

Afirma Correa que "o reconhecimento do princípio do esgotamento 
internacional do Acordo TRIPS pode ser visto como um reflexo lógico da 
globalização da economia em nível nacional. Esta solução é conveniente para 
assegurar a competitividade das empresas locais, que podem estar em 
desvantagem se se vêem obrigadas a comprar exclusivamente de 
distribuidores que aplicam preços mais altos que os vigentes em outro 
país"349. 

Uma análise econômica das importações paralelas 

Essa análise de Maristela Basso se completa com a visão de Antonio Luis Figueira 
Barbosa 350 

                                                                                                                            
para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a 
transferência internacional de tecnologia 

347 BASSO, Maristela, Os fundamentos atuais do direito internacional da propriedade intelectual, encontrado em 
www.cjf.gov.br/revista/numero21/artigo3.pdf, visitado em 19/4/2008 

348 [Nota do original] El agotamiento del derecho de marca. Madrid, Editorial Montecorvo, 1994, p. 477. 

349 [Nota do original] Acuerdo TRIPS ...., p. 48-49.  

350 BARBOSA, A. L. Figueira Barbosa, Introdução à exaustão de direitos e importações paralelas, reflexões sobre o 
projeto Goldman, manuscrito, de julho de 2003 



"Esta salvaguarda quase que tão só restrita a promover a prática de melhores 
preços favorecendo aos consumidores, tem, também, outras limitações. De 
fato, embora a diferença de preços entre os mercados nacionais possa ocorrer 
em todos os ramos industriais, a aplicabilidade e a eficácia da importação 
paralela predomina em uns poucos ramos, e, nos demais, tem reduzida ou 
nenhuma incidência. Os ramos da indústria em que os bens são substitutos 
perfeitos, i. é, têm especificações e/ou usos semelhantes ou idênticos, 
competem nos mercados através da diferenciação dos produtos, buscando 
seduzir o consumidor reduzindo a sua capacidade de escolha ao alterar a sua 
estrutura de gosto e necessidades. Portanto, são aqueles ramos onde os gastos 
de publicidade são elevados para esconder do consumidor a substitubilidade 
das mercadorias, dada a semelhança de suas especificações e utilidades. 
Além disto, a competição através da diferenciação de produtos é mais 
acirrada quanto menor for a quantidade de produtores em mercado. A esta 
forma de organização industrial se denomina de oligopólio diferenciado. 

A maior parte dos ramos industriais, embora também usem da publicidade, 
tem neste instrumento uma força bastante limitada. Assim, por exemplo, 
quando o produto é uma máquina ou equipamento, uma matéria prima 
química, um circuito integrado, o "consumidor" do insumo é também o 
produtor, profundo conhecedor das especificações técnicas e das funções da 
mercadoria desejada. Portanto, nesses ramos da indústria, a publicidade tem 
um poder de sedução ínfimo, servindo tão só para informar da existência do 
produto. Os oligopólios diferenciados operam, exemplarmente, em 
cosméticos, alimentos, tabaco, refrigerantes e, óbvio e par excellence, em 
medicamentos. Em todos estes ramos a publicidade tem um papel 
fundamental para alcançar o domínio dos mercados, alcançando ser um custo 
expressivo na formação de preços e, no caso farmacêutico, oscila entre 30% a 
40% em todos os países. Em resumo, quando se discute a importação paralela 
e a exaustão de direitos, está se referindo quase que tão só aos ramos de 
oligopólio diferenciado, onde as marcas se demonstram mais importante dos 
que as patentes. Assim, a importação paralela ocorre em sua quase totalidade 
no campo das marcas e no ramo farmacêutico. 

O dissídio doutrinário 

Poucas questões têm suscitado mais conflito quanto à política pública adequada. Em 
estudo recente, duas ilustres doutrinadoras colidem 351:  

Antes de pensarmos, portanto, a partir de uma política de 
mercado “liberal”, na qual seria possível a compreensão e 
aceitação irrestrita de princípios como o da exaustão 
internacional dos direitos de propriedade intelectual, é preciso 
levar em consideração que o desenvolvimento econômico e 
tecnológico seria bem menor, em termos de política comercial 

                                           
351 BASSO, Maristela, A Importação Paralela e o Princípio da Exaustão. Especial Referência às Marcas, p. 169 
e seg. FORGIONI, Paula A., Importações Paralelas no Brasil: a Propriedade Industrial nos Quadrantes dos 
Princípios Constitucionais, p. 209 e seg, in BARBOSA, Denis Borges (Org.) ; KARIN Grau-Kuntz (Org.) . 
Ensaios sobre o Direito Imaterial - Estudos Dedicados a Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris 
Editora, 2009. 



e industrial no Brasil e no Mercosul. Isto porque a adoção do 
princípio da exaustão internacional em países em 
desenvolvimento como os nossos, forçaria (demasiadamente) a 
produção local para ganhos de competitividade em mercados 
internacionais para os quais ainda não estamos preparados. Por 
outro lado, a limitação de direitos dos proprietários de marcas 
e patentes, que em nível interno não poderiam sair em defesa 
de seus signos e produtos, implicaria redução acentuada na 
busca de investimentos externos para o Brasil. 

O resultado disto é a necessidade de se manter um correto 
equilíbrio entre o fortalecimento/defesa da propriedade 
industrial (marcas e patentes) e as regras sobre circulação de 
mercadorias no âmbito internacional, exógenas à realidade do 
Brasil e do Mercosul. 

Daí porque, um entendimento razoável sobre a importação 
paralela no âmbito do Poder Judiciário brasileiro constituirá 
importantíssimo elemento para a formação de uma política 
econômica que favoreça o desenvolvimento nacional e a 
competitividade brasileira no mercado internacional. Em 
outras palavras, é fundamental que se interprete, na prática, os 
direitos de propriedade industrial com vistas a favorecer 
interesses que sejam pertinentes ao desenvolvimento do 
comércio brasileiro e do mercado interno, para que objetivos 
mais complexos, como a busca pelo desenvolvimento, sejam 
atingidos. Até que ponto valeria a pena favorecer importações 
paralelas que acabam expandindo mercados alheios ao 
brasileiro, para servirmos somente de escoadouro da produção 
de outras economias? Certamente a resposta é negativa tanto 
sob a perspectiva nacional como internacional. O comércio 
internacional, baseado em sólidas noções de defesa comercial 
leal e correta, não incentiva distorções e obstáculos à proteção 
de direitos validamente constituídos internamente nos países, 
nem estimula o comércio que não seja legítimo (conforme 
Preâmbulo do Acordo TRIPS/OMC). 

O trecho acima, curiosamente, é de Maristela Basso. Já Paula Forgioni assevera: 

Nada há de ilícito na atividade de importação paralela. Com 
efeito: 

[i] por força dos princípios da livre-iniciativa e da livre 
concorrência, insculpidos no art. 170 da Constituição do 
Brasil, a atividade econômica somente pode ser impedida por 
força de expressa disposição legal; 

[ii] inexiste em nosso ordenamento jurídico dispositivo que 
impeça as importações paralelas; 

[iii] a exclusividade do uso da marca, conferida por lei [art. 
129 da Lei de Propriedade Industrial], refere-se à possibilidade 
de sua utilização para a diferenciação de produtos; nada tem 
que ver com a atribuição de exclusividade para a 



comercialização do bem marcado, após sua regular colocação 
no comércio pela própria titular da marca; a utilização da 
marca para diferenciar o produto é restrita ao respectivo titular, 
mas a comercialização do produto marcado é livre; 

[iv] a partir do momento em que a titular da marca aliena o 
produto diferenciado a terceiro, colocando-o no fluxo 
mercantil, autoriza seu tráfico posterior, conforme exigido pelo 
art. 132, III, da Lei de Propriedade Industrial; 

[v] as importações paralelas beneficiam os consumidores, pois 
portam consigo o efeito de aumentar a concorrência existente 
no mercado interno e, consequentemente, diminuir os preços 
nele praticados; 

[vi] a vedação das importações paralelas no Brasil implicaria, 
indubitavelmente: 

[vi.i] violação dos princípios constitucionais da livre-iniciativa, 
da livre concorrência e de proteção do consumidor; 

[vi.ii] adoção de visão exclusivamente privatista dos direitos 
de propriedade intelectual, admitindo-os como poder natural e 
absoluto, não sujeito às restrições decorrentes de sua função 
social; e 

[vi.iii] imposição a terceiros dos efeitos de contrato do qual 
não participou. 

Nossos pronunciamentos anteriores sobre a questão 

Em pelo menos três hipóteses, tive ocasião de escrever sobre exaustão de direitos. Sobre 
exaustão de patentes já indicamos na seção deste estudo acima. Tratei, por sua vez,  da 
questão no tocante ao acordo TRIPs 352, como iniciamos esta seção.  

Igualmente escrevemos no tocante às marcas: 

Esgotamento dos direitos. Gray market e Paralel importation 

A par das limitações strictu senso, a Lei 9.279 prevê, em seu art. 132, a figura 
do esgotamento dos direitos sobre a marca. Por tal dispositivo, o titular não 
pode impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por 
si ou por outrem, com seu consentimento.  

Prescreve, aliás, o Protocolo sobre Marcas do Mercosul: 

Artigo 13 Exaustão do Direito 

O registro de marca não poderá impedir a livre circulação dos produtos 
marcados, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com a 
autorização do mesmo. Os Estados Partes comprometem-se a prever em suas 
legislações medidas que estabeleçam a Exaustão do Direito conferido pelo 
registro.  

                                           
352 BARBOSA, Denis Borges, Propriedade Intelectual - A aplicação do Acordo TRIPs, Lumen Juris, 2ª. Edição, 
2007.  



Como já lembramos ao falar de patentes, o esgotamento dos direitos é a 
teoria segundo a qual, uma vez exercido os frutos da exclusividade em face 
de um objeto de reprodução, cessam os direitos do titular. Segundo 
F.Savignon 353, é  

“la construction juridique selon laquelle le titulaire d’un brevet ne peut plus 
exercer le droit d’interdire après qu’il a mis l’objet de son brevet dans le 
commerce, dans le territoire où le brevet exerce son effet: il a joui de son 
droit, celui-ci est épuisé”. 

A tese do esgotamento dos direitos, de inspiração européia, é um importante 
temperamento do direito exclusivo resultante da Propriedade Intelectual - 
marcas, patentes, direitos, autorais, etc. - que limita a uma única esfera de 
circulação a influência do titular 354. 

Note-se que, com a regra do CPI/96, excluem-se da lei marcária (ou seja, não 
são limitações à própria exclusividade) o direito de qualquer um efetuar 
compras paralelas, ou seja, a aquisição no mercado interno de produtos ou 
serviços postos no mercado pelo titular da marca ou com sua autorização. 
Mas no caso previsto no art. 68 § 4º do CP/96 (importação de produto 
patenteado nas casos previstos ) também os produtos marcados, adquiridos 
no mercado externo de fontes autorizadas pelo titular, podem ser introduzidos 
no País independentemente da oposição do titular.  

A utilização de importações paralelas constitui importante meio de evitar a 
constituição de mercados nacionais estanques, evitando o risco de abuso de 
poder econômico: é o chamado gray market, que nada tem em comum com a 
contrafação ou fraude ao consumidor 355.  

Interessante discussão surge quanto à noção de “consentimento” do titular; 
será esse expresso ou tácito? Quer-se crer que o requisito da lei seja que não 
haja oposição do titular; e que este deu autorização ou absteve-se de coibir a 
venda. Presumir outra coisa seria tornar inútil o dispositivo legal – com 
permissão expressa não haveria o que suprir a lei. 

As leis de defesa da concorrência, no entanto, como tem ocorrido em outros 
países, e as regras de integração de mercados regionais podem, de outro lado, 
autorizar as importações paralelas com base em outro fundamento de direito, 
que não os limites da exclusividade marcária.  

Note-se que o art. 13 do Protocolo de Harmonização de Normas sobre 
Propriedade Intelectual do Mercosul prevê que o registro de marcas não 
impedirá a livre circulação dos produtos marcados, introduzidos 
legitimamente no comércio pelo titular ou com autorização deste. O 
Protocolo ainda estabelece que os Estados deverão incluir em suas 
legislações medidas que assegurem a exaustão do direito marcário.  

                                           
353 [Nota do original] Convention de Luxembourg, in La Propriété Industrielle, 1976, pg 103. 

354 [Nota do original] Vide A exaustão do direito de marcas na União Européia e o Mercosul, por Karin Grau-Kuntz 
e Nilton Silveira, Revista da ABPI no. 25 (1996). As importações paralelas na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, e o 
Mercosul, de Henry K. Sherrill, Revista da ABPI no. 25 (1996). 

355 [Nota do original] Vide Importação Paralela e Licença Compulsória, por Ivan B. Ahlert, Revista da ABPI 27 
(1997). 



Fato é, assim, que o Brasil, por escolha nacional, optou por rejeitar a exaustão 
internacional de marcas. Como notei em outro texto 356: 

Isso é evidenciado, inclusive, pelo fato de que no sistema vigente no Brasil, 
nisso divergindo da totalidade dos outros países da América do Sul, mesmo o 
bem adquirido no exterior do próprio titular terá sua importação vedada, pela 
aplicação da marca nacional. Assim bem de mesma, exata qualidade e 
origem, mas ostentando signo constante de registro brasileiro, importado sem 
autorização, viola marca357. 

E, mais adiante 358 

No sistema vigente, como indicado acima, a proteção da Propriedade 
Intelectual se volta mais ao investimento realizado na própria marca do que à 
qualidade do produto representado. A recente controvérsia acerca das 
importações paralelas de produtos autênticos, fabricados legalmente no 
exterior por licença do titular do direito, é um testemunho de como as 
qualidades objetivas do produto “de marca” assumem, hoje, papel 
absolutamente secundário no sistema de marcas359.  

Como os tribunais vinham aplicando a inexistência da exaustão 

internacional 

A jurisprudência brasileira vem indicando, em significativa propensão, o prestígio ao 
princípio abstrato da territorialidade e sem considerar se o bem assinalado é ou não 
autêntico. O fato de que o produto assinalado é autêntico, que, nele, o consumidor 
encontrará em princípio a mesma e talvez melhor qualidade que os produtos fabricados 
e assinalados no Brasil, pouco ou nada impressiona o Judiciário. 

O exemplo paradigmático é o caso NIKE, julgado pelo TJRS 360:  

                                           
356 Proteção das Marcas, op. Cit., § 2.2. 

357 [Nota do original] Vide o Agravo de Instrumento 70002659688, Sexta Câmara Cível do TJRS, em 1º de agosto 
de 2001: “Desse modo, ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido pela lei da Propriedade 
Industrial, agiu com correção o magistrado ao conceder a liminar para determinar a busca e apreensão dos 
produtos comercializados pelo importador paralelo., pois ausente autorização da titular da marca para a operação. 
Observo, por fim, que não se trata de contrafação, pois há o reconhecimento de que o produto é legítimo, mas de 
importação paralela, sem o consentimento do titular da marca, conforme artigo transcrito pelas agravadas à fl. 
262.”. (Grifei). N. Levin, The Ten Commandments of Parallel Importation. 18 Law & Pol’y Int’l Bus. 217 (1986): 
"Opponents of parallel importation well know that genuine parallel do not counterfeit goods or trademarks because 
the goods are bona fide, as the trademark is applied by the manufacturer". Em oposição , S.D. Gilbert,; E.A. Ludwig, 
e C.A. Fortine, C.A. Federal Trademark Law and the Gray Market: The Need for a Cohesive Policy. 18 Law & Pol’y 
Int’l Bus. 217 (1986) e M.S. Knoll, Gray Market Imports: Causes, Consequences and Resources. 18 Law & Pol’y 
Int’l Bus. 217 . (1986).  

358 Proteção das Marcas, § 3.2.2.1. 

359 LEVIN (1986): "Opponents of parallel importation well know that genuine parallel do not counterfeit goods or 
trademarks because the goods are bona fide, as the trademark is applied by the manufacturer". Em oposição, ver 
GILBERT et alii (1986) e KNOLL (1986). 

360 Note-se que a jurisprudência anterior à lei 9.279/96 era contrária a tal entendimento. Vide a decisão do Superior 
Tribunal de Justiça: “RECURSO DE “HABEAS CORPUS” Nº 711 - SP (900006803-7) Sexta Turma (DJ, 01.10.1990. 
Relator:O Senhor Ministro Costa Leite, Recorrentes:Cyro Penna César Dias e outro. Recorrido:Tribunal de Alçada 
Criminal do Estado de São Paulo. Em suma, tratando-se de mercadorias autênticas, não há se falar em abusiva 
imitação ou reprodução no todo ou em parte para tipificar o crime previsto no art. 175 do Decreto-Lei 7.903/45. 
Muito menos e por via de conseqüência, não há se cogitar de emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito 
próprio, clientela de outrem, até porque obteve autorização para a importação.Vê-se, pois, que os pacientes não 
cometeram crimes de contrafação ou concorrência desleal, pois não imitaram marca alguma, não reproduziram 



Tribunal de Justiça do RS Agravo de Instrumento N° 70002659688, Sexta 
Câmara Cível, Enterprise Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda, 
Agravante. Nike do Brasil Comércio e Participações Ltda, Agravado. Nike 
International Ltda, Agravado. Porto Alegre, 1º de agosto de 2001. 

Ementa: agravo de instrumento. Medida cautelar de busca e apreensão. 
Importação de produtos sem o consentimento do titular da marca. Direito 
protegido pela lei da propriedade industrial. Ferindo a importação realizada 
pela agravante direito protegido pela lei da propriedade industrial, correta a 
concessão de liminar para determinar a busca e apreensão dos produtos 
importados pelo importador paralelo sem o consentimento do titular da 
marca. Agravo não provido.  

VOTO - Des. João Pedro Freire (Relator) – Insurge-se a agravante contra 
decisão que deferiu liminar em ação cautelar de busca e apreensão que lhe 
movem NIKE INTERNATIONAL LTD. e NIKE DO BRASIL COMÉRCIO 
E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

Afirma a agravante que atua no ramo do comércio calçadista e de importação 
e exportação há mais de quinze anos, tendo adquirido da Nike International 
Ltd., através da Nike Argentina S.A. – Sucursal Nike Uruguay, e sua 
distribuidora Coltir Trading S.A., 1880 pares de calçados, originais, da marca 
NIKE, que foram objeto de apreensão na aduana, por força da decisão 
agravada. 

Aduz a agravante que as agravadas “omitiram dolosamente que venderam a 
mercadoria e faturaram, segundo as provas anexas, para que lhes fosse 
deferido pedido de provimento liminar”, quando esta mesma pretensão já 
havia sido indeferida pela Justiça Federal de Livramento. 

Em continuação, sustenta a agravante que a irresignação deveria ser 
endereçada à empresa na Argentina e sua sucursal no Uruguai, mas jamais 
contra a importadora, pois a transação foi regular e observou todas as regras 
internacionais atinentes às importações do gênero. 

Citando artigo publicado na Revista de Direito Mercantil n.º 113, JAN/MAR 
1999, da autoria de ELISABETH KASNAR FEKETE, afirma que “a 
primeira comercialização da mercadoria, em qualquer país pertencente ao 
Mercosul, pelo titular ou com sua ‘autorização’, produzirá o efeito de esgotar 
o direito do primeiro de impedir as vendas em qualquer dos países 
membros”. 

No entanto, não lhe assiste razão. 

Com efeito, a medida cautelar de busca e apreensão fundou-se no fato de a 
agravante não ser licenciada pela Nike International Ltd. para importar, 
distribuir e comercializar produtos da marca NIKE no Brasil ou em qualquer 
outro país, exclusividade que foi concedida somente à Nike do Brasil 
Comércio e Participações Ltda., razão por que a importação paralela 
procedida pela agravante feriria o disposto no art. 132, III, da Lei da 
Propriedade Industrial. 

                                                                                                                            
porque não copiaram produto algum, tão-só comercializaram produto original regularmente importado da Itália, 
como comprovam as cópias das guias de importação da CACEX (fls. 124/175).” 



Diz o referido artigo: 

“art. 132. O titular da marca não poderá: (.. )III – impedir a livre circulação 
de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu 
consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68;.” 

De fato, não há prova de que a importação procedida pela agravante conta 
com o consentimento da titular da marca, tampouco foi a importação 
realizada através de empresa autorizada pela Nike International no território 
uruguaio, pois a mercadoria importada foi adquirida de Coltir Trading S.A., e 
não da sucursal da Nike Argentina S.A. Suc. Uruguay, como afirmou a 
agravante. A empresa da qual a agravante adquiriu os produtos que importou 
não está autorizada pela NIKE a promover exportações para o território 
brasileiro, em observância aos direitos da licenciada exclusiva no Brasil. 

Desse modo, ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido 
pela lei da Propriedade Industrial, agiu com correção o magistrado ao 
conceder a liminar para determinar a busca e apreensão dos produtos 
comercializados pelo importador paralelo., pois ausente autorização da titular 
da marca para a operação.  

Observo, por fim, que não se trata de contrafação, pois há o reconhecimento 
de que o produto é legítimo, mas de importação paralela, sem o 
consentimento do titular da marca, conforme artigo transcrito pelas agravadas 
à fl. 262.  

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento. É o voto. 

Este aresto consignava  o que era a  tendência dominante da jurisprudência. Assim 
notavam os autores até um lustro atrás 361, e principalmente Cláudia Marins Adiers 362, 
que começo a citar: 

Verifica-se em um caso julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo363, que 
foi mantida a sentença proferida em Primeira Instância, favorecendo a 
subsidiária brasileira, que possuía autorização exclusiva da empresa do 
Japão, titular da marca, para importar e vender seus produtos no mercado 
nacional, sendo-lhe concedido o direito de impedir a importação de produtos, 
feita sem a sua devida autorização. Foram afastadas as alegações da ré de que 
a autora estaria monopolizando o mercado de distribuição, violando a Lei 

                                           
361 GUISE, Mônica Steffen. Comércio Internacional e Propriedade Intelectual: Limites ao Desenvolvimento. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, 52-56. AHLERT, Ivan B.. Importação Paralela e Licença Compulsória. Rio 
de Janeiro: Revista da ABPI – nº 27, 1997, p. 39-42. SCHOLZE, Simone H. C.. Fabricação Local, Licença 
Compulsória e Importação Paralela na Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Revista da ABPI – nº 54, 2001, 
p. 9-12. DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial. Rio de 
Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 93-96, SILVA, Antonio Carlos Fonseca da, Importação paralela de 
medicamentos, Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 10, Volume 19, p. 11–27, 
jan./jun. 2002, Fekete, E. K. “Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no 
Mercosul, diante do contexto da globalização”. Anais do XVII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 1997, 
BARBOSA, A.L.F., FONSECA, Antonio. Exaustão internacional de patentes e questões afins. Política de Patentes 
em Saúde Humana. São Paulo: Atlas, 2001, p. 192-252. 

362 As importações paralelas à luz do princípio de exaustão do direito de marca e dos aspectos contratuais e 
concorrenciais, em BARBOSA, Denis Borges, org. Aspectos Polêmicos em Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 
2005. 

363 [Nota do original] Envolve as empresas Brother International Corporation do Brasil, fabricante brasileira de 
máquinas de costura industrial e impressoras que levam a marca “Brother” e a Surlorran Indústria Têxtil e Comércio 
de Máquinas Ltda., importadora dos produtos da marca “Brother”. 



8.884/94 - Lei Antitruste -, pois segundo o entendimento do Juiz a quo, 
“equivoca-se a ré ao alegar dois conceitos, o de domínio de mercado 
relevante e o direito de exclusividade da marca. A autora, possui somente 
este último, ou seja, o direito este inerente ao direito marcário, de acordo com 
a Lei 9.279. Já o domínio de mercado está ligado com o poder do titular de 
uma marca alterar os preços abusivamente de seus produtos de forma a 
prejudicar seus concorrentes e consumidores e também influenciando o 
mercado, além do mais a marca 'Brother' não representa o mercado por 
inteiro”364. 

Este caso é o primeiro a aplicar o artigo 132 da LPI, cuja a argüição do titular 
da marca para impedir as importações paralelas baseia-se na não concessão 
de seu consentimento, a ensejar a impossibilidade que terceiros possam 
importar e comercializar os seus produtos. Para os defensores dos 
representantes exclusivos, a interpretação de tal artigo é a de que se não 
houver o consentimento do proprietário da marca, a importação não poderá 
proceder-se licitamente. Entretanto, os defensores da importação livre 
consideram a redação pouco clara, considerando que tal dispositivo apenas 
expressa que o titular da marca não pode impedir a venda de um produto 
legítimo, alegando a inexistência de texto expresso proibindo a importação 
sem autorização; também alegam que o contrato entre o titular e o 
representante exclusivo da marca somente traria obrigações a essas partes e 
não a outros365.  

Outra decisão igualmente favorável à subsidiária brasileira, envolve o caso 
em que um terceiro importava máquinas diretamente da fabricante norte-
americana, fato este considerado pela autora como concorrência desleal366. 
Em Primeira Instância, foi negado o pedido liminar para a suspensão da 
importação e comercialização destes produtos no mercado local; porém, em 
grau recursal, tal medida foi deferida367, sendo acatado o argumento de que, 
sem o consentimento do detentor da marca, não pode haver a circulação deste 
produto no território nacional. Ao constatar a existência do direito da Autora, 
a empresa Ré preferiu a via negocial, tendo sido efetuado acordo no sentido 
de barrar a importação que vinha sendo feita paralelamente.  

Favorável à importação paralela foi a decisão monocrática proferida pelo Juiz 
da 38 ª Vara Cível de São Paulo368 que, ao não acatar a tese dos autores de 
que a lei proíbe tal prática, afirmou em sua decisão que “a necessidade de 

                                           
364 [Nota do original] Sentença proferida pelo Juiz de Direito Luiz Sérgio de Mello Pinto, Processo no. 2699/97-7, 
11ª Vara Cível Central de São Paulo, fls. 299.  

365 [Nota do original] De acordo com os art. 139 e 140 da LPI os contratos registrados perante o INPI são oponíveis 
perante terceiros. Veja o Capítulo Contratos, onde é ressaltada a natureza de Direito da Marca, oponível erga omnes. 

366 [Nota do original] Esta ação foi movida pela Makita do Brasil Ltda. contra a LIM Máquinas Industriais. A 
subsidiária brasileira possuía Contrato de Licenciamento com a empresa norte-americana, sendo-lhe garantido o uso 
exclusivo da marca no Brasil, devidamente averbado perante o INPI.  

367 [Nota do original] Decisão do Desembargador Ricardo Brancato do Tribunal de Justiça de São Paulo.  

368 [Nota do original] A ação foi movida pelas empresas detentoras da marca “Centrum” American Home Products, 
American Cyanamid Company e Laboratórios Wyeth-Whitehall Ltda. contra a LDZ Comércio Importação e 
Exportação Ltda, empresa distribuidora dos produtos desta marca. Neste caso, a empresa ré não importava 
diretamente a mercadoria, mas a adquiria através de uma terceira empresa trading, que de fato realizava as 
importações.  



prévia autorização do titular da marca para circulação de produto já colocado 
no mercado, tese defendida pelas autoras, deveria estar expressa na lei e não 
ser decorrente de uma inferência feita a partir do texto expresso dela”369. 
Apesar de tal pronunciamento, não houve apreciação de mérito, pois o juiz 
considerou que a Distribuidora brasileira não era parte passiva legítima no 
processo, por não ter efetuado a importação diretamente do fabricante nos 
Estados Unidos, encontrando-se tal processo em fase de Apelação. 

Em outro julgado relativo à questão370, por maioria, no mérito, foi negado 
provimento ao primeiro recurso interposto pelas empresas estrangeiras e, por 
unanimidade, parcialmente provido o segundo, interposto pelas empresas 
locais. A fundamentação à acolher as alegações das empresas nacionais 
baseou-se na impropriedade de conduta das estrangeiras, pois permitiram que 
alguns de seus distribuidores no exterior, sobre os quais tinham controle e 
poder de evitar que terceiros efetuassem importações paralelas dos produtos, 
pois que estes seriam comercializados dentro do território exclusivo das 
empresas locais371. Deste modo, os julgadores ad quem consideraram tal 
prática como ato ilícito372 de concorrência desleal, não sendo abordadas, 
neste caso, questões diretas sobre direito de marcas. Uma decisão proferida 
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo373 manteve decisão favorável ao titular 
da marca, mantendo a antecipação de tutela, com vistas a impedir que sua ex-
distribuidora exclusiva no país continuasse distribuindo os produtos da sua 
marca, que eram importados da Argentina374. Afirma o Relator que a titular 
da marca poderia sofrer com os abalos à reputação de sua marca, que “se 
afiguram bem maiores e com larga projeção no futuro”375.  

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo376 de um 
importador paralelo, mantendo a decisão a quo que condenou a importação de produtos 
portando a marca da detentora no país, fabricados por uma empresa norte-americana, 
devidamente autorizada para produzi-los naquele país. Unanimemente, entendeu a 

                                           
369 [Nota do original] Trecho da sentença proferida pelo Juiz de Direito Adevanir Carlos Moreira da Silveira, 38 ª 
Vara Cível de São Paulo. 

370 [Nota do original] Apelação Cível No. 8.797/98, 3ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça de São Paulo, Reebok 
International Ltd e Outras, primeiras apelantes, e RBK do Brasil Comércio, Importação e Exportação S/A e Outros, 
segundos apelantes. Sendo apelados os mesmos. Havia sido celebrado entre as partes um Contrato de Distribuição 
Exclusiva da marca estrangeira no mercado local e outro de associação para a constituição de uma Companhia 
Distribuidora. 

371 [Nota do original] Haviam cláusulas em ambos os contratos firmados entre as partes proibindo expressamente a 
venda de produtos a outra empresa brasileira que não a outra parte, cujo o destino final fosse o Brasil, território cuja a 
distribuição exclusiva fora garantido à empresa nacional. (sic) 

372 [Nota do original] “Lembre-se que um dos alegados motivos do esvaziamento da relação contratual invocados 
pelas rés, foi a falta de atingimento dessa cota mínima (ou meta) pela RBK, a qual não ocorreu face as vendas 
paralelas irregulares e outros contratempos, como o contrabando, que as rés deveriam e poderiam ter evitado para 
não prejudicar uma empresa que era sua distribuidora e onde têm a maioria das ações”. Acórdão cit., p. 3405.  

373 [Nota do original] Agravo de Instrumento No. 124.341.4/5, Nike Internacional Ltda. e Outras, agravante e 
Footline Indústria e Comércio Ltda, julgado em 30 de junho de 1999.  

374 [Nota do original] Há, neste caso, uma particularidade relativa à validade da Rescisão unilateral, feita por parte 
das Agravantes, do contrato bilateral firmado entre as partes.  

375 [Nota do original] Processo cit. p. 530. 

376 [Nota do original] Apelação Cível No. 597268218, Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, Discoteca Record Comércio de Discos e Fitas Ltda, apelante, e Philco da Amazônia S/A e Outras, apeladas. DJ 
05/03/99, p. 13.  



Câmara que mesmo que os produtos vendidos tenham sido regularmente importados, 
persiste a vedação legal de comercializar produtos que tenham marca registrada em prol 
de outrem, não sendo a operação de importação ou exportação que legitimaria o 
ferimento ao direito à marca registrada.   

No julgamento de um Agravo de Instrumento interposto perante o Tribunal 
de Justiça de São Paulo377, a agravante visava cassar a liminar concedida à 
empresa estrangeira, titular da marca que já possuía licenciada no país; tal 
liminar determinava a cessação do uso de sua marca, bem como a busca e 
apreensão de qualquer material que a continha. O relator considerou que a 
agravada era, sem controvérsia, a titular da marca, assim como era 
incontroverso que os produtos haviam sido adquiridos diretamente desta, ou 
de terceiros por esta autorizados, considerando que, devido à quantidade de 
produtos importados, havia uma autorização implícita por parte desta, uma 
vez que, pelo volume, estava clara a intenção de revenda destes, razão pela 
qual cassou a liminar anteriormente concedida, limitando a apreensão 
somente de algumas peças essenciais para a instrução da ação principal378. A 
autora retirou a ação principal, efetuando um acordo com o comerciante que 
importava os produtos.  

Mais recentemente, não se pode deixar de notar o Agravo de Instrumento, Nº 
70010368991, Décima Terceira Câmara Cível do TJRS, de 2 de junho de 2005, no qual 
assim se pronunciou o voto condutor:  

Na esteira da compreensão vazada, colhe-se a jurisprudência da Corte: 

“Agravo de instrumento. Medida cautelar de busca e apreensão. Importação 
de produtos sem o consentimento do titular da marca. Direito protegido pela 
Lei da Propriedade Industrial. Ferindo a importação realizada pela agravante 
direito protegido pela Lei da Propriedade Industrial, correta a concessão de 
liminar para determinar a busca e apreensão dos produtos importados pelo 
importador paralelo sem o consentimento do titular da marca. AGRAVO 
NÃO PROVIDO.” (AI Nº 70002659688) 

 Em se tratando de decisão semelhante ao caso dos autos, merece destaque os 
fundamentos explicitados no voto mencionado, quanto a parte que interessa 
ao deslinde da presente questão: 

“Com efeito, a medida cautelar de busca e apreensão fundou-se no fato de a 
agravante não ser licenciada pela Nike International Ltd. para importar, 
distribuir e comercializar produtos da marca NIKE no Brasil ou em qualquer 
outro país, exclusividade que foi concedida somente à Nike do Brasil 
Comércio e Participações Ltda., razão por que a importação paralela 
procedida pela agravante feriria o disposto no art. 132, III, da Lei da 
Propriedade Industrial. 

Diz o referido artigo: 

                                           
377 [Nota do original] Acórdão do Agravo de Instrumento No. 081.299-4/0-00, Miss Victoria Comércio de Vestuário 
Ltda, agravante, e V. Secret Catalogue, Inc., agravado, datado de 09/12/98. 

378 [Nota do original] Em caso similar, Processo No. 53/98, Cautelar de Busca e Apreensão, Comarca de 
Araçatuba/SP, o Juiz concedeu a liminar, fundamentando que a autora havia provado ser titular da marca, assistindo-
lhe o direito de impedir a circulação das mercadorias colocadas no mercado interno, sem o seu consentimento, através 
de importação paralela.  



“art. 132. O titular da marca não poderá: ... 

III – impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por 
si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º 
do art. 68;...” 

De fato, não há prova de que a importação procedida pela agravante conta 
com o consentimento da titular da marca, tampouco foi a importação 
realizada através de empresa autorizada pela Nike International no território 
uruguaio, pois a mercadoria importada foi adquirida de Coltir Trading S.A., e 
não da sucursal da Nike Argentina S.A. Suc. Uruguay, como afirmou a 
agravante. A empresa da qual a agravante adquiriu os produtos que importou 
não está autorizada pela NIKE a promover exportações para o território 
brasileiro, em observância aos direitos da licenciada exclusiva no Brasil. 

Desse modo, ferindo a importação realizada pela agravante direito protegido 
pela lei da Propriedade Industrial, agiu com correção o magistrado ao 
conceder a liminar para determinar a busca e apreensão dos produtos 
comercializados pelo importador paralelo., pois ausente autorização da titular 
da marca para a operação.“ (grifei) 

"Importação e comercialização de charutos cubanos, realizadas 
sem o consentimento das requerentes. Ofensa a direitos 
protegidos pela Lei de Propriedade industrial. Inteligência dos 
arts. 129 a 132, da Lei n°. 9.279/96. Prática ilícita configurada 
pela simples importação e comercialização desautorizada, 
independentemente da autenticidade dos produtos. Abstenção 
da comercialização mantida".Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, 2ª Câmara de Direito Privado, Des. José Bedran, 
AC 3793174100, DJ 09.10.2008. 

"Disso decorre que a apelante não pode importar para vender, 
revender ou locar os produtos da marca CANON sem 
autorização da apelada, independentemente de ter adquirido ou 
importado esses produtos de empresa por ela autorizada. Por 
outras palavras: a apelante somente poderia vender, revender 
ou locar  os produtos da marca CANON dentro do território 
nacional se tivesse a correspondente e necessária autorização 
ou licença da apelada. Como a ausência dessa autorização é 
fato incontroverso nos autos, mostrou-se ilícita a conduta da 
apelante".Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 6ª Câmara 
Cível, Des. Adalberto Pereira, AC 0571668-7, DJ 17.11.2009. 

"Tal dispositivo legal permite chegar à conclusão de que só 
pode haver a circulação do produto com o consentimento do 
titular da marca que no caso é a empresa Protecter & Gamble.  
No caso em tela, os agravados possuem contrato de 
exclusividade com a empresa WTC Marketing Solutions LLC 
que é a única autorizada pela empresa titular da marca a 
distribuir as batatas Pringles no território brasileiro, contrato 
este cuja tradução encontra-se às fls. 122/180-TJ.  Consta 
ainda dos autos que a agravante não adquiriu os produtos em 
questão da importadora e distribuidora autorizada no Brasil, 
mas de uma empresa sediada nos Estados Unidos que 



comercializa os produtos da Procter & Gamble. O certificado 
de revenda de fls. 251 pelo qual a empresa Procter and Gamble 
autoriza a empresa Amocat Trading LLC a revender as batatas 
Pringles em território nacional (EUA) e internacional foi 
produzido unilateralmente, já que não consta assinatura de 
representante da empresa ora agravada, somente da suposta 
empresa compradora dos produtos. Assim, uma vez que não há 
provas concretas de que a empresa Amocat Trading LLC está 
autorizada a revender em território brasileiro os produtos da 
marca Pringles e diante da notícia da existência de contrato de 
exclusividade com empresa diversa, de fato houve 
irregularidade na importação da mercadoria, razão pela qual 
deve ser mantida a decisão combatida. Neste caso, porém, 
determino a prestação de caução no valor dos produtos 
apreendidos pela empresa agravada, a teor do que dispõe o art. 
804 do CPC".Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 7ª 
Câmara Cível, Des. Joatan Carvalho, AC 0503345-6, Julgado 
em 30.06.2009. 

"O titular da marca tem direito à sua exclusividade, nela 
compreendida a importação, observado o princípio da 
territorialidade. (...) A importação paralela só se afigura 
legítima no caso de estar configurada qualquer das exceções 
previstas no § 3º e 4º do artigo 68 da LPI ou se a importação se 
faz com o consentimento do titular da marca". (...) Assim, o 
inciso III do artigo 132 da lei especial não afasta a 
exclusividade a que alude o artigo 129 e se a parte autora 
detém o registro da marca Stolichnayana, em todo o território 
nacional, na classe de bebidas alcoólicas, não estando 
configurada qualquer das exceções previstas no artigo 68 da 
LPI, deve se dar guarida ao seu direito de exclusividade, em 
homenagem à proteção do investimento realizado na imagem 
da marca".Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 1ª 
Câmara Cível, JC. Myriam Medeiros, AC 2008.001.06846, 
Julgado em 21.10.2008 (houve importante voto vencido). 

"Os contratos entre as autoras, de distribuição e 
comercialização dos produtos que têm a marca da 1ª Autora 
(CORPORACION HABANOS S.A.), lhes garantem 
exclusividade. Se a ré deseja comercializar os produtos da 1ª 
Autora, deve comprá-los licitamente".Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, 8ª Câmara Cível, Des. João Carlos 
Guimarães, AC 2003.001.24496, Julgado em 09.03.2004. 

Julgados posteriores contra exaustão meramente nacional 

Nos últimos anos, no entanto, nota-se vigorosa contradição:  

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. 
IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS 
SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA NO 
BRASIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. 



As importações paralelas são realizadas à margem do sistema 
de distribuição seletiva criado pelo fabricante do produto e 
titular do direito de propriedade industrial, mas uma vez 
autorizada a importação pelo titular do direito da marca, ou por 
quem estava autorizado para tanto, o produto original entra 
licitamente no mercado nacional. Tendo em vista que as 
importações paralelas, lícitas, são contratos firmados com o 
produtor/titular do direito da marca no estrangeiro, ou com 
quem tinha o consentimento deste para comercializar o 
produto, ou seja, um distribuidor no país em que é realizada a 
operação, não pode o titular da marca opor ao adquirente do 
produto restrições de redistribuição, pois a colocação do 
produto no mercado esgota o seu direito de propriedade 
industrial, ainda que a titularidade da marca no Brasil seja 
diversa da titularidade da marca no exterior. A proteção do 
direito marcário, teleologicamente, não visa proteger o titular 
do direito contra utilização da marca por quem comercializa 
produtos originais, com entrada lícita no país, ainda que 
obtidos por meio de importação paralela, pois o sistema não 
tem o objetivo de proteger os canais de distribuição impostos 
pelo fabricante/titular da marca. A proibição absoluta desse 
tipo de mercado, desde que a importação tenha sido realizada 
licitamente, não seria compatível com a livre iniciativa, 
prevista no art. 1º e 170 da CF". Superior Tribunal de Justiça, 
4ª Turma, Min. Luiz Felipe Salomão, AC 607.047, Julgado em 
20.10.2009. 

"A rigor, bem examinado tudo quanto se contém nos autos, 
percebe-se que a solução da controvérsia ora posta à 
apreciação deste órgão colegiado restringe-se a dar resposta a 
duas indagações fundamentais. Se, primeiro, as normas que 
regulam o direito de propriedade industrial no Brasil vedam ou 
não a importação de produtos genuínos por terceiros, sem o 
consentimento do proprietário, no território nacional, da marca 
que os identifica, bem assim, segundo, se a cláusula do 
contrato de distribuição formalizado entre o titular do registro 
e o licenciado a usar a marca, que lhe atribui a exclusividade 
da distribuição dos produtos ali identificados pela marca de 
propriedade do licenciante, no mercado interno, é oponível a 
terceiros, especificamente para o fim de impedi-los de importar 
tais produtos, ainda que genuínos. Cumpre, pois, examinar o 
fenômeno da importação paralela, que consiste na introdução 
em determinado mercado nacional, por terceiro que não seja o 
proprietário, cessionário ou licenciado da marca, de produtos 
legítimos provenientes do exterior, sem o consentimento do 
titular do registro atributivo da propriedade da marca no 
mercado nacional. (...) No particular, tenho para mim que a 
norma positivada no art. 132, inciso III, da Lei 9.279/96, não 
possui o significado que pretendem atribuir-lhe os apelantes, 
consistente em erigir o consentimento do titular da marca no 
território nacional como condição para toda e qualquer 



importação por terceiros dos produtos por ela identificados. 
Parece-me que uma interpretação sistemática do direito e a 
aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição, 
ensejará a inevitável conclusão de que só é vedada a 
importação paralela de produtos contrafeitos, isto é, de 
produtos que imitam, reproduzem ou falsificam 
fraudulentamente outro de marca que esteja tutelado pelo 
direito de propriedade industrial. Eis a solução que me parece 
mais consentânea com o texto constitucional. Mediante 
adequada ponderação, torna-se assim possível tutelar 
simultaneamente o direito de propriedade da marca e assegurar 
a máxima eficácia ao princípio da livre concorrência, enquanto 
princípio geral da atividade econômica, consideradas as 
circunstâncias do caso concreto. Em tal contexto, resta 
evidente que a estipulação de cláusula de exclusividade 
territorial em favor do licenciado ou distribuidor, não constitui 
meio juridicamente idôneo de impedir a livre concorrência 
entre produtos autênticos de uma mesma marca, sob o 
fundamento de tutelar o direito de propriedade. De fato, uma 
interpretação conforme a constituição da legislação brasileira 
de propriedade industrial permite inferir que o proprietário da 
marca, também ao realizar a primeira venda do produto 
autêntico no mercado externo, não mais poderá impedir que o 
comprador comercialize-o, inclusive para destinatários de 
outros países, ainda que nestes existam distribuidores 
exclusivos; como é o caso dos EUA, que lá existe sobre o 
abrigo da Suprema Corte, uma autorização territorial de 
distribuidores exclusivos, porém, que não se esgotam quando 
ocorre a primeira distribuição do produto, pois, deste modo, é 
mais que evidente que o produto não perderá a condição de 
genuíno, quer seja comercializado inicialmente no mercado 
interno pelo distribuidor local, quer seja importado por terceiro 
diretamente de outro país.(...) Assim, ao contrário do que se 
pode pensar, nosso ordenamento tutela de forma expressa a 
importação paralela, de sorte que devem ser consideradas 
ilegais todas as cláusulas apostas nos contratos de distribuição 
que procurem coibi-la, direta ou indiretamente. Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará, 1ª Câmara Cível, Des. José Mario 
Coelho, AC 41220-60.2005.8.06.0001/1, Protocolo em 
19.10.2007. 

"Não podemos olvidar que a garantia da comercialização 
paralela é uma eficaz maneira de se erodir o poder de mercado 
derivado das garantias próprias aos direitos de propriedade 
industrial. (...) Na prática, a importação paralela tornará 
absolutamente inócua a cláusula contratual que atribuiu a 
exclusividade da distribuição dos produtos identificados por 
determinada marca, no mercado nacional. Todavia, o só fato de 
um produto legítimo e genuíno ser originário do exterior e 
importado de terceiro, que não o titular ou o licenciado da 
marca no mercado local, não implica violação a quaisquer 



direitos de propriedade industrial. Desse modo, a importação 
paralela qualifica-se como atividade inequivocamente tutelada 
pelo princípio constitucional da livre concorrência. E sendo 
assim, eventuais perdas comercias para o titular da marca que 
sejam decorrentes da importação paralela serão uma 
contingência natural do exercício da atividade econômica em 
um mercado globalizado". Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará, 1ª Câmara Cível, Des. José Mario Coelho, AC 38330-
51.2005.8.06.0001/1, Protocolo em 19.10.2007. 

"Isto, justamente porque, a meu ver, o direito à propriedade da 
marca não se presta a autorizar seu monopólio, não havendo 
que se falar em prejuízo advindo da comercialização de 
produtos usados reputada danosa (...)E, conforme registrado 
alhures, direito desta ordem não garante monopólio e, portanto, 
não possui condão de inviabilizar a comercialização dos 
produtos usados, conforme de fato apurado no conjunto 
probatório".Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 12ª 
Câmara Cível, Des. Saldanha da Fonseca, AC 
1.0024.02.831558-8/001(1), DJ 26.11.2005. 

  "Ausente prova robusta, com alto teor de credibilidade, que 
leve o magistrado a formar um juízo de elevada probabilidade 
acerca da procedência do direito suscitado, imperioso o 
indeferimento do pleito antecipatório.2- A partir de uma leitura 
sistemática dos arts. 42, I, 43, III e 132, III, da Lei de 
Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96), não é concebido ao 
detentor da patente impedir a livre circulação do produto que 
foi colocado no mercado interno por outrem, com seu 
consentimento. Nesse ínterim, imperiosa a demonstração, pela 
parte requerente da medida antecipativa, para fins de 
configuração da IMPORTAÇÃO PARALELA, de que a 
empresa importadora adquiriu mercadoria patenteada por 
intermédio de sociedade empresária estrangeira que não se 
encontrava autorizada a exportar tais bens para o Brasil. 3- 
Também não se vislumbra a presença do perigo de lesão 
irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) apto a 
constranger sociedade titular de marca, que busca coibir a 
prática de IMPORTAÇÃO PARALELA, quando eventual 
prejuízo possa ser ressarcido pela via da ação indenizatória, 
não havendo, pois, que se falar em periclitação do bem da vida 
pelo decurso do tempo, seja, ainda, quando sequer sobeja nos 
autos motivos caracterizadores de prejuízo econômico-
financeiro, ante o fato de os produtos patenteados não estarem 
sendo objeto de contrafação, tampouco haver notícia de que os 
mesmos estariam sendo comercializados por empresas não 
credenciadas".Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
13ª Câmara Cível, Des. Cláudia Maia, AC 1.0024.08.100442-
6/001(1), DJ 08.06.2009. 



Da consentimento pressuposto (Denis Borges Barbosa)  

Como a questão do “consentimento” é crucial neste contexto, vale reiterar: 

Interessante discussão surge quanto à noção de “consentimento” do titular; 
será esse expresso ou tácito? Quer-se crer que o requisito da lei seja que não 
haja oposição do titular; e que este deu autorização ou absteve-se de coibir a 
venda. Presumir outra coisa seria tornar inútil o dispositivo legal – com 
permissão expressa não haveria o que suprir a lei 379. 

E, no que falamos de patentes, mas igualmente aplicável às marcas: 

Crucial, em todo contexto do conteúdo da exclusividade dos direitos da 
propriedade industrial, é a noção de consentimento do titular. Muito embora 
esteja claro o intuito de se exigir uma autorização do titular, cabe aqui a 
aplicação precisa dos critérios de interpretação impostos necessariamente 
pelo modelo constitucional brasileiro, remetendo-se o leitor para o segundo 
capítulo deste livro, na seção pertinente à interpretação das normas de 
propriedade intelectual.  

Tais parâmetros, em brevidade perfurante, são os de Carlos Maximiliano: 

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos 
duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não 
ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o 
beneficiado e a favor do Governo e do público”.380 

A patente e exercício de seus direitos – o consentimento - se interpreta 
sempre a favor do público, e não do titular. 

Consentimento será tanto o expresso, quanto o tácito, valendo claramente o 
dito qui tacet videtur consentire si loqui debuisset ac potuisset. No caso, 
existe o dever de expressar a vedação, por todos os meios possíveis, não se 
aplicando quanto aos produtos colocados correntemente em circulação uma 
presunção de que eles possam estar sob restrição de patente. O que a lei e as 
convenções internacionais precisam é que não existe requisito formal de 
indicação de patente para se exercer o direito – mas isso não cria para o 
consumidor ou empresário em geral o dever de consultar no INPI a vigência 
e aplicabilidade de todos direitos de patentes aplicáveis às mínimas 
engrenagens do seu relógio de pulso. 

Assim, objetivamente, há que se supor que o titular sempre consente na 
utilização econômica do invento, pois tal utilização é conforme com os fins 
naturais da produção para o mercado. Em suma, se o titular optar por não 
expressar sua negativa de consentimento de forma ostensiva e eficaz – não 
ficará privado do seu direito, nem do exercício de seu direito, mas não poderá 
exercê-lo contra quem não tinha dever legal de presumir falta de 
consentimento no contexto fático e constitucional onde o livre fluxo de bens 
e serviços é presumido – em particular sob as regras da OMC. 

                                           
379 Proteção das Marcas, § 7.5.  

380 ob. cit., p. 232 



 De outro lado, do ponto de vista subjetivo, não se há que presumir que cada 
terceiro tenha agido em culpa ao utilizar-se economicamente do invento. Se o 
titular, ou terceiros que por ele agem – inclusive licenciados -, deixou de 
tomar todas as precauções para expressar a negativa de consentimento, é 
natural que cada um presuma o livre fluxo de bens e serviços na economia. 
Se todo o contexto justifica mesmo a aparência de consentimento – como a 
aquisição de licenciado que não poderia vender – não cabe ao terceiro 
adquirente o dever de inspecionar o teor exato da licença e os livros de 
registro de fabricação que indiquem o eventual excesso no número dos 
produtos permitidos na licença.  

O segundo aspecto a considerar é que só exige consentimento onde o 
consentimento é legalmente exigível; quando o produto é fabricado, ou o 
processo é usado, sem que a lei imponha o consentimento do titular – por 
exemplo, quando sob licença compulsória, ou ao abrigo de uma das 
limitações do fair usage, ou quando a patente expirou ou não existe no país a 
quo. O núcleo do consentimento é o poder de negá-lo, e a lei não exigirá 
consentimento onde esse poder não exista.  

No caso citado, relativo à marca NIKE, lembre-se que o relator enfatiza: 

Observo, por fim, que não se trata de contrafação, pois há o reconhecimento 
de que o produto é legítimo, mas de importação paralela, sem o 
consentimento do titular da marca, conforme artigo transcrito pelas agravadas 
à fl. 262.  

A observação final aponta para uma interessante questão do direito brasileiro. Como 
nota Alysson Oikawa 381:  

Embora não lhe restem sanções na esfera penal, por não estar configurado 
crime de violação de registro de marca, o prejudicado com a importação 
paralela poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do 
Código de Processo Civil, segundo o artigo 207 da mesma lei. 

A falta de sanção penal (o que, aliás, também ocorre quanto às patentes e desenhos 
industriais 382) não desfigura o ilícito civil 383, no Brasil, de importar produto ao qual se 
apõe marca aqui registrada.  

                                           
381 OIKAWA, Alysson Hautsch, A importação paralela e a licença de marca 
http://www.gazetajuridica.com.br/index.php/2007/01/19/a-importacao-paralela-e-a-licenca-de-marca/, visitado em 
18/4/2008.  

382 "Comete crime contra registro de desenho industrial quem: ... II - importa produto que incorpore 
desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, 
para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente 
pelo titular ou com seu consentimento". 

383  Pontes de Miranda, Tratado, vol. XVII, § 2095 “O adjetivo "ilícito", "ilícita", tem significado preciso. Não se 
lhe pode, por simpatias individuais, atribuir maior ou menor extensão: o que a lei proíbe é ilícito; o que recebe 
sanção é ilícito e ilícito o que se veda, sem se lhe ter formulado sanção contrária. Se se quer distinguir o ato ilícito 
que só se refere a alguém, ou o que se pode referir a qualquer pessoa nas mesmas circunstâncias, tem-se de 
acrescentar a ilícito outro adjetivo (ilícito relativo, ilícito absoluto) - Não se pode restringir o sentido de ilícito (e. g., 
R. SAVATIER, Traité de la Responsabilité civile en droit français, 1, 68), nem aboli-lo (e. g., PAUL ROUBIER, Le 
Droit de la Propriété industrielle, 1, 10, 4S2 e 500 a.)” 



Consentimento deve ser claro e inequívoco (Maristela Basso) 

Maristela Basso 384, no entanto, tem entendimento diverso do que esposamos: 

A exaustão, portanto, significa a possibilidade de, uma vez 
posto o produto no mercado interno, o titular perder o direito 
de impedir a sua circulação. Presume-se que o titular, quando 
coloca o produto no mercado doméstico, encontra-se 
automaticamente remunerado e não poderá impedir que tal 
produto circule indiscriminadamente ou que seja usado. As 
condições da exaustão de direitos prevista no inciso III do art. 
132 são objetivas: 

(iv) O mercado em questão é o nacional – nível doméstico; 

(v) O produto deve ter sido colocado em circulação (no 
mercado nacional)pelo titular da marca ou com o seu 
consentimento; 

(vi) O consentimento deve ser claro e inequívoco. 

 Não presentes uma dessas condições (o mercado não é o 
nacional ou o produto foi posto em circulação sem autorização 
do titular da marca) não se levanta o princípio da exaustão de 
direitos. Isto é, os direitos do titular da marca não sofrem as 
limitações do art. 132, III, e ele tem todo o direito de sair em 
defesa de sua marca para evitar que a venda ou importação 
paralelas atentem contra a unicidade, consistência e reputação 
de seu bem imaterial. 

A conclusão que a autora inexoravelmente tira desses seus pressupostos é que, uma vez 
o titular tenha constituído licenciado exclusivo no território nacional, não caberia a 
importação por terceiros, mesmo se a lei não tivesse escolhido a exaustão meramente 
nacional:  

É imperioso reconhecer o disposto no art. 140 da LPI: 

“Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI 
para que produza efeitos em relação a terceiros. § 1º A 
averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da 
data de sua publicação. § 2º Para efeito de validade de prova de 
uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no 
INPI.” 

Portanto, uma vez averbado, a cláusula de exclusividade 
impede a importação paralela como também restringe a 
atuação do próprio licenciante no território exclusivo. 

Atendido o requisito da averbação devidamente publicada, o 
principal argumento legal para barrar a importação paralela 
está no artigo 132, inciso III, da LPI. A leitura “contrario 
sensu” desse inciso III demonstra que está proibida a 
importação de produtos, mesmo que não sejam artigos 

                                           
384 BASSO, A Importação Paralela e o Princípio da Exaustão, 2009.  



falsificados, sejam eles novos ou usados, se não foram 
introduzidos no mercado brasileiro com autorização do titular 
ou de seu licenciado exclusivo no Brasil. 

Além da garantia de exclusividade comercial no território da 
licença, a averbação no INPI é também necessária para a 
legitimação do licenciado como parte em ações judiciais 
relativas à marca, seja isoladamente, se o contrato assim 
permitir, seja como litisconsorte do licenciante. 

É lícito o uso da marca para impedir importação de produto legítimo?  

A dimensão sintética exclusiviza o uso. Não a aposição, o assinalamento, etc. O uso no 
comércio e como marca é exclusivo. 

Assim comentamos o art. 129 da lei 385: 

Segundo o Art. 129 da Lei 9.279/96, a propriedade da marca se adquire pelo 
registro. Pelo registro, fica atribuída ao titular a fruição exclusiva da 
utilização do signo no mercado designado, com exclusão de todas outras 
pessoas386. Isto basta para emprestar ao direito erga omnes da marca a 
natureza jurídica da propriedade, em toda a extensão do termo? 

A propriedade é, no dizer do Código Civil, Art. 1.228, a faculdade de usar, 
gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou detenha. Assim, será o direito exclusivo de usar a 
marca, de tirar dela os frutos, inclusive mediante licenciamento; é direito de 
alienar o título, e de defendê-lo contra quem o violar.  

Não será por outra razão que a Lei 9.279/96 menciona, neste mesmo art. 129, 
o uso exclusivo - o usus da propriedade clássica - em todo o território 
nacional. O art. 130 menciona ainda as faculdades de ceder seu registro ou 
pedido de registro (abusus); de licenciar seu uso (fructus); e de zelar pela sua 
integridade material ou reputação (jus persequendi)387. Como essas 
faculdades se referem ao registro, independentemente de quem o detenha, 
trata-se de um direito real388.  

                                           
385 Proteção das Marcas, op. cit., § 6.2.1 

386 [Nota do original] Planiol e Ripert, Droit Civil Français, t. 3, ed. de 1926, no. 212, p. 570: «Le droit de proprieté 
est exclusif : il consiste dans l’attribuition de jouissance d’une chose a une persone determiné, à l’exclusion de toutes 
les autres».  

387 [Nota do original] CERQUEIRA, Gama, Tratado, op. cit., Vol. II, Tomo II, Parte III, p. 163, assim descreve o 
conjunto dos direitos resultantes do registro: “De acôrdo com o exposto, resultam do registro: a) o direito exclusivo 
de usar a marca para os fins constantes do registro; b) o direito de usar dos meios legais para impedir que terceiros 
empreguem marca idêntica ou semelhante para os mesmos fins ou usem a marca legítima em artigo de outro, 
procedência; c) o direito de anular o registro de marca idêntica ou semelhante obtido por terceiros para distinguir o 
mesmo produto ou artigo semelhante ou pertencente a gênero de comércio e indústria idêntico ou afim; d) o direito 
de dispor da marca registrada, transferindo-lhe o registro ou cedendo-lhe o uso. O direito ao uso exclusivo que 
compete ao titular do registro compreende: a) o direito de apor a marca nos produtos pertencentes ao ramo de 
indústria ou comércio que explora ou nos produtos indicados no registro, diretamente ou nos seus envoltórios e 
recipientes; b) o direito de pôr no comércio os produtos assim marcados; c) o de usar a marca independentemente 
do produto, mas em relação com êle, de modo material, ou não, para fins de publicidade ou propaganda. O titular 
do registro tem, ainda, o direito à permanência da marca no produto, não sendo lícito suprimi-la ou substituí-la por 
outra, enquanto o produto se encontrar no comércio”.  

388 [Nota do original] O caráter distintivo deste, seu "efeito constante", é o fato de o direito real afetar o objeto da 
propriedade sem consideração a pessoa alguma, seguindo-o incessantemente em poder de todo e qualquer possuidor. 



Não só a propriedade, mas também outros direitos mobiliários de fruição e 
garantia se aplicam às marcas registradas. O art. 136 da mesma lei prevê 
ainda a hipótese de gravames e limitações à propriedade. Tais ônus serão, 
entre outros, o penhor e a penhora389, mas também o uso, usufruto390, 
fideicomisso391 ou a transferência fiduciária392.  

Propriedade segundo a Carta e segundo a lei ordinária, pelo menos o direito 
sobre as marcas parece dever classificar-se como tal393. Ou melhor: as marcas 
serão tratadas segundo idêntico paradigma, o que, para a prática do Direito, 
vale fazer um só o regime jurídico. 

Quais usos “como marca” e “no comércio” são permissíveis a terceiros 

Temos, assim, um direito de uso exclusivo, mas com as limitações que o art. 132 
exemplifica 394: 

                                                                                                                            
"Este caráter é oposto ao do direito pessoal, que não adere ao objeto da propriedade, não o segue; mas prende-se 
exclusivamente à pessoa obrigada" (obra e ed. citadas, LXXI). Teixeira de Freitas e a Unificação do Direito Privado, 
Revista Forense, Vol. 287, p. 415. 

389 [Nota do original] MIRANDA, Pontes de, op. cit., § 1.945. 2.Penhor – O direito real de exploração (= a patente, 
eliptícamente) é empenhável. Tem-se de exigir a forma escrita, com a indicação da soma garantida, o nome do 
outorgado, título e data. Para efeitos em relação a terceiros, tem de ser feita a anotação e o título fica arquivado no 
Departamento Nacional da Propriedade Industrial, à semelhança do que se passa com as licenças (...)”. O autor não 
admitia, no regime de 1945, a penhora e o penhor de marcas. No entanto, desvinculando-se a partir de 1967 a marca e 
o fundo de comércio, aplicar-se-á o mesmo regime que, anteriormente, valeria para as patentes. A doutrina francesa 
(Vide André Bertrand, La Proprieté Intellectuelle, L. II, Delmas, 1995, p. 432. , Pollaud-Dullian, op. cit., p.. 633) é 
pacífica quanto ao uso da marca como garantia. No atual regime brasileiro, é também tranqüila a penhora da marca: 
Agravo de Instrumento - 34283 Processo: 98.02.50798-9 UF: RJ Órgão Julgador: Quinta Turma Data da Decisão: 
11/04/2000 TRF200069217 Ementa - Execução Fiscal - Nomeação à penhora de marcas industriais - Penhora de 30% 
do faturamento da empresa - Impossibilidade - Aplicação do art.620 do C.P.C - Precedentes do STJ I. A penhora 
sobre o faturamento da empresa configura penhora do próprio estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, só se 
admitindo se infrutífera a tentativa de se penhorar outros bens. II. Sendo o valor das marcas de propriedade industrial 
oferecidas pelo devedor de valor superior à própria dívida, há suficiente garantia para que discuta posteriormente, em 
sede de embargos. III. Aplicação do art.620 da Lei de Ritos, segundo o qual a execução fiscal deve ser feita pelo 
modo menos gravoso para o devedor. 

390 [Nota do original] DANNEMANN, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Renovar, 2001, 
anotações ao art. “Entre os direitos reais sobre a coisa alheia (jura in re aliena), são aplicáveis à marca, como 
afirmado, o penhor e o usufruto. O penhor, que vem narrado no art. 1.431 do NCC é definido por Clóvis Bevilácqua 
como o direito real que submete uma coisa móvel ou mobilizável ao pagamento de uma dívida. 0 usufruto, que vem 
disposto no art. 1.390 do NCC pode ser definido, nas palavras de Bevilácqua, como o direito real, conferido a uma 
pessoa, durante certo tempo, que autoriza a retirar da coisa alheia os frutos e utilidades que ela produz. O ônus real 
de garantia consubstanciado no penhor, assim como o direito real de usufruto, que possa recair sobre a marca pode 
advir de ato de vontade do particular titular do domínio, por negócio jurídico, ou por decisão judicial que verse 
sobre o direito em tela, reconhecendo sua existência ou aplicabilidade”. 

391 [Nota do original] MIRANDA, Pontes de. op. cit., § 2.021. O autor, admitindo todos esses regimes, vincula, 
porém, sob a lei de 1945, a marca ao fundo de comércio. Como houve a desvinculação dos dois a partir da lei de 
1967, é de se entender que o usufruto, etc., hoje se fará da marca em si mesma. 

392 [Nota do original] Ib. ibdem. § 2.021.6. Na dicção do atual Código Civil tratar-se-ía da propriedade fiduciária, 
art. 1.361, ou seja, o domínio resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com a finalidade de garantia, 
transfere ao credor.  

393 [Nota do original] Para certos autores, do ponto de vista da política pública, a categoria de propriedade, dentro 
das limitações que veremos, só deveria ser atribuída às marcas de fantasia, arbitrárias e evocativas, jamais às 
descritivas. Vide Maya Alexandri, The International News Quasi-Property Paradigm And Trademark Incontestability: 
A Call For Rewriting The Lanham Act, Harvard Journal of Law & Technology Volume 13, Number 2 Winter 2000, 
p. 46. 

394 Apenas os incisos I a III constituem autênticas limitações. O inciso IV, no que toca à simples citação da marca 
em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação é a epítome do que não é uso “como marca e no 
comércio” 



Art. 132. O titular da marca não poderá: 

 I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que 
lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e 
comercialização; 

 II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a 
destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de 
concorrência; 

 III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por 
si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º 
do art. 68; e 

 IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou 
qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem 
prejuízo para seu caráter distintivo. 

Como já relatado, a limitação existente na lei brasileira, que interessa a este estudo, é o 
inciso III. Tendo o uso exclusivo, essa propriedade se esgota na “livre circulação de 
produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento” 395. 

A constrição existente no próprio inciso aponta claramente para a inexistência de 
exaustão internacional. Se não houvesse a citação dos dispositivos que regem a 
importação paralela lícita do objeto de patentes, prevista no art. 68 do CPI/96, poder-se-
ía discutir quanto à extensão do dispositivo do art. 129 à importação de itens 
assinalados. A menção específica põe claro que – salvo o caso das marcas apostas aos 
produtos objeto de patentes, no caso do art. 68 -, nos demais a limitação não abrange a 
exaustão internacional. 

Em suma, o uso é exclusivo. É esse o conteúdo do art. 129. E tal exclusividade veda o 
uso em qualquer produto importado. A vedação (como se apontou longamente) presume 
um direito formal e abstrato em proteção ao investimento na imagem-de-marca. 

O assinalamento como ilícito penal 

A abstratividade não parece se estender à esfera penal, como já enunciado. Com efeito, 
diz o mesmo CPI/96: 

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: 

                                           
395 Note-se, a existência de decisum também do TJRS no qual se aplica a regra da exaustão nacional de direitos, no 
caso de equipamento de segunda mão. APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL Nº 70015884323 
- COMARCA DE PORTO ALEGRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COMPRA E VENDA DE APARELHOS 
USADOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO. USO INDEVIDO DA MARCA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE 
RISCO À SAÚDE PÚBLICA. A compra e venda de equipamentos usados de diagnóstico médico não viola as regras 
da propriedade industrial, uma vez que tais bens já foram adquiridos originariamente da demandante. Tratando-se de 
aparelhos sofisticados e de qualidade, cuja aquisição quando novos, pelo seu elevado valor, é difícil, sua 
comercialização como usado não configura uso indevido da marca e nem concorrência desleal. Não há ainda risco à 
saúde pública, porquanto se trata de equipamentos liberados pela autoridade administrativa, tanto que autorizada a 
sua aquisição quando novo, ainda mais porque revendidos por empresa que presta assistência técnica aos mesmos. 
Apelo provido. (em 05 de setembro de 2006.) “Na situação vertida nos autos não vislumbro a incidência de qualquer 
violação das regras da propriedade industrial, haja vista que a empresa apelante não está comercializando 
equipamentos novos da marca GE ou que possam ser havidos como imitação daqueles por ela fabricados com a 
marca da GE. Ou seja, o que vem efetivando é a revenda de equipamentos usados da própria GE, e que, é bom gizar, 
foram dela adquiridos de forma regular” 



 I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca 
registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou 

 II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no 
mercado. 

Assim, no âmbito penal das hipóteses de incidência do art. 189, é o assinalamento, e não 
o uso exclusivo que encontra sanção. Vejamos agora o que recita o dispositivo penal 
seguinte:  

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, 
vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: 

 I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de 
outrem, no todo ou em parte; (…)  

Assim analisa Dannemann 396, em comentário ao Art. 190: 

Além das condutas primárias de reprodução, imitação e alteração de marca 
registrada, o legislador achou por bem ampliar o escopo de aplicação da lei 
penal para também incluir as condutas que normalmente são conseqüências 
imediatas dos crimes previstos no artigo anterior. 

Essa enumeração é exaustiva, em virtude do princípio da reserva legal, não 
sendo permitida sua extensão ou interpretação por analogia. As condutas 
típicas do caput deste artigo são, unicamente, a importação, exportação, 
venda, oferecimento ou exposição à venda, ocultação ou manutenção em 
estoque. O legislador manteve sua tradição com a ampliação do alcance da lei 
penal em crimes contra marcas registradas, permitindo que toda a cadeia da 
contrafação seja apenada na esfera criminal. 

O Código de 1945 somente tipificava como crime a venda, exposição à venda 
e manutenção em depósito. A lei atual foi muito além, em resposta aos 
anseios da sociedade, prevendo que também é crime importar, exportar, 
oferecer à venda e ocultar produto assinalado com marca ilicitamente 
reproduzida ou imitada. Outrossim, o legislador dedicou um artigo em 
separado para tais condutas, diferentemente da lei anterior, permitindo, 
assim, maior clareza de interpretação. Isso torna bem evidente o fato de que 
reproduzir, imitar ou alterar marca registrada é uma espécie de crime e os 
demais são outros crimes diferentes, ainda que possam vir a ter alguma 
conexão. 

Assim, aquele que teve a conduta ilícita de reprodução, imitação ou alteração 
de marca registrada alheia pode não ser o responsável pela conduta de, por 
exemplo, venda de produto contendo marca ilicitamente reproduzida. O 
sujeito ativo de um crime pode, perfeitamente, ser diferente daquele do outro 
crime. As condutas em questão não necessitam ser reiteradas. Um ato isolado 
é suficiente para caracterizar o crime. As quantidades de produtos vendidos, 

                                           
396 Op.cit. Num mesmo sentido, vide DANNEMANN, Gert Egon , Da Proteção Conferida Pela Patente. Revista da 
ABPI,nº 46, 2000., " ... as importações paralelas foram caracterizadas como ilícitos civis cometidos contra as 
patentes, sujeitando seus responsáveis a se absterem de sua prática sob pena de multa em caso de transgressão do 
preceito e composição das perdas e danos sofridos por seus titulares, tudo na conformidade com a letra do próprio 
artigo 42 e artigos 207 a 210 da LPI. Como são elencados no capítulo "Dos Crimes Contra as Patentes" (artigos 183 
a 186), evidentemente que sua prática não dá margem a que o agente (pessoa física) por ele responsável venha a 
responder a uma ação criminal privada." 



importados, exportados, oferecidos ou expostos à venda e mantidos em 
estoque é absolutamente irrelevante, na medida em que a lei é silente quanto 
a esse aspecto, no que está correta. 

Da mesma forma, não há que se discutir sobre a intenção do infrator, A lei 
não exigiu conduta específica para que seja tipificado o crime. Pouco 
importa, no caso de oferecimento ou exposição à venda, por exemplo, que o 
infrator obtenha sucesso e consiga efetivamente vender os produtos com 
marca contrafeita. Basta o mero oferecimento ou exposição à venda para se 
aplicar o artigo em questão. 

 Não obstante o viés preponderantemente pró-titular que tal obra soe demonstrar, os 
autores, porém, ao tratar da configuração do ilícito no tocante à importação mostram-se 
curiosamente contidos: 

No caso de importação, basta o ato em si, desde que os produtos importados 
tenham sido efetivamente contrafeitos em sua origem ou em qualquer ponto 
da cadeia de importações/exportações que tenham sido identificados com 
marca ilicitamente reproduzida ou imitada, integral ou parcialmente, de 
titularidade de terceiros.  

Ou seja, reconhece-se como ilícito penal no art. 190 o assinalamento, não o uso no 
território nacional 397.  

Cabe enfatizar que assim notamos 398 quanto ao crime de importação de patentes, de 
forma não divergente do texto – referente a marcas – de Dannemann: 

A importação, segundo a doutrina dominante no Direito anterior, consiste na 
mera introdução no país de produto privilegiado, para utilização com fins 
econômicos 399. Com uma importantíssima ressalva:  

“Trata-se de importar, isto é introduzir no País produto fabricado com 
violação de privilégio de invenção” 400. 

“Introduzir no Brasil produto que no Brasil foi patenteado, sendo fabricado, 
contra direito, no estrangeiro ou no Brasil (...) é crime, segundo o art. 169, 
III, 1ª. parte.” 401 (Grifamos ambos) 

                                           
397 No entanto, citando Tinoco Soares (SOARES, José Carlos Tinoco, Marcas vs. Nome comercial cit., p. 247."não 
se levando em consideração se os produtos são fabricados, em quaisquer outros países, por empresas subsidiárias 
ou licenciadas das titulares estrangeiras que as detêm também em nosso país") PIERANGELI, José Henrique. 
Crimes Contra a Propriedade Industrial e Crimes de Concorrência Desleal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2003, p. 225-233, aparentemente entende que se aplicará também à sanção penal à importação de bens após exaustão 
externa: “Importar, no vernáculo assume o significado de trazer para dentro, fazer vir de outro país, estado ou 
município. Trata-se de inovação trazida pela lei vigente, conquanto, como princípio, estivesse já inserido na 
Convenção de Paris, de 1883, que vige entre nós em face da Revisão de Estocolmo e do Dec. 635/92. Por 
conseguinte, havendo uma marca regularmente registrada, válida, no Brasil, ninguém poderá importar produto que 
apresente marca que se lhe seja igual ou semelhante "dentro da generalidade da represen¬tação total, em parte ou 
com acréscimo, e da imitação dos elementos essen¬ciais, da imitação ideológica ou da imitação entre o nome e a 
figura".  

398 Em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003. 

399 Pontes de Miranda op. cit. p. 233 e 234 pormenoriza que pode ser ela a introdução no país de produto patenteado, 
sendo fabricado contra direito no estrangeiro ou mesmo no país, retornando por vias transversas, como simulação. 

400 Magalhães Noronha, op.cit., loc. cit. José Carlos Tinoco Soares op. cit. p. 36, confirma tal doutrina: para ele, se a 
fabricação no exterior se fizer sem lesão a direito, e tal puder ser devidamente comprovado, desde ainda que não 
contrarie outros dispositivos legais que visam a contribuir para o desenvolvimento nacional, a importação é lícita. 

401 Pontes de Miranda, op.cit. p. 233.  



Assim, não é ilícita – para efeitos penais - a importação de produto que foi 
fabricado no exterior conforme direito: pelo próprio titular ou por terceiro 
autorizado. A legislação em vigor confirma tal entendimento ao isentar do 
crime a importação de produto que não tenha sido colocado no mercado 
externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento, 
mesmo sem o requisito do art. 68 § 4º (o de que o titular também só esteja 
importando), que só é exigível para fins cíveis e não penais. Com muito mais 
razão se aplicará aqui a regra de que não há crime se a importação se faz 
licitamente – quando o consentimento do titular era inexigível por ter 
expirado, ou inexistir, vedação de fabricação no país de onde se importa. 

A co-existência de duas esferas de ilicitude 

No regime do CPI/45, o Código não prescrevia o conteúdo civil dos direitos de 
propriedade industrial. Os autores clássicos, assim, apontavam a hipótese de incidência 
penal como conteúdo dos direitos, num magistério que permaneceu na memória de 
muitos autores subsequentes.  

Sobre a questão do regime da Lei 9.279/96, tive ocasião de notar 402: 

A proteção das patentes tem vertente civil e penal, previstas no CPI/96. O 
conteúdo da exclusividade é assim complementado pelas disposições penais 
da Lei 9.279/96, em extensão relevante, merecendo cuidadosa comparação 
entre o que é civilmente vedado e o que é penalmente punível.  

Cabe lembrar que, embora o que esteja previsto apenas na lista civil não 
tenha amparo por procedimento criminal, em princípio o que constitua fato 
punível na lista criminal tem repercussões no direito civil, embora só nas 
mesmas condições de voluntariedade – ou seja, como resultante de dolo. 

Muitas vezes tenho tido ocasião de notar a esquizofrenia da Lei 9.279/96, da qual os 
autores da parte penal e da parte civil parecem ter sido inteiramente segregados. Não há 
qualquer política pública discernível nos conflitos entre o teor das disposições penais e 
as demais normas da lei; não se completam e, em alguns pontos, emerge difícil conflito.  

Entendo, porém, que as mesmas observações que fiz às patentes, quanto à duplicidade 
de proteção, estendem-se também às marcas: na lei vigente há conteúdo civil além do 
que dispõe as normas penais. Tal se dá, ostensivamente, no caso das patentes, pois há 
dupla listagem, a do art. 42 e a das normas penais. Mas o teor sintético do art. 129 não 
deixa de conferir um núcleo ótimo de proteção, e esse núcleo inclui o uso, 
independentemente de ilicitude no ato de assinalamento.  

A proteção do titular do registro, no sistema brasileiro de marcas - no âmbito da 
Propriedade Intelectual -, tem o caráter abstrato. A marca é independente da 
autenticidade do produto. Veda-se o uso da marca registrada, que ingresse no país sem 
autorização do titular do registro brasileiro, ainda que o produto seja real, autêntico, 
lícito, ou assinalado licitamente na jurisdição de onde o corpus mechanicum procede.  

No sistema atual, é possível argüir que a proteção penal conferida ao registro presuma a 
ilicitude do assinalamento. Ainda que assim se postule, o alcance das pretensões civis 
conferidas ao titular do registro brasileiro inclui o poder de recusar o ingresso no 

                                           
402 Em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003. 



território nacional de qualquer item que contenha a marca por ele registrada, seja lícito 
ou ilícito o assinalamento.  

O direito exclusivo é quanto ao uso da marca no comércio e como marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As condições pelas quais um patronímico pode tornar-se 
marca 
 

Denis Borges Barbosa, Pedro Marcos Nunes Barbosa e Patrícia Porto (2008)   

Nome como parte da personalidade  

O nome civil, no sistema brasileiro, é composto pelo prenome, que tem a função de 
individualizar a pessoa; e pelo sobrenome ou sobrenomes, que são os nomes de família. 
O nome de família indica o nome dos pais; pode ser constituído pelo nome patronímico, 
que indica o nome da família do pai, ou pode ser constituído pela composição do nome 
patronímico com o nome da mãe (matronímico) 403.  

Existem, ainda, os pseudônimos, que são nomes fictos, utilizados quando não se quer 
revelar o nome verdadeiro, tendo ainda como espécies o nome artístico ou religioso; e 
os apelidos (ou agnome), que são os nomes pelos quais determinadas pessoas são 
conhecidas em certos meios ou contextos, sem necessariamente ocultar o nome real. 
Como os nomes não são legalmente, mas apenas factualmente, exclusivos, ocorre o 
fenômeno dos homônimos, pessoas que detém o mesmo nome civil, de família, 
patronímico etc. que outras pessoas. 

O direito ao nome está inserido no rol dos direitos da personalidade e sua proteção 
positivada nos artigo 16 a 19 do código civil vigente. Seguimos aqui a doutrina para a 
qual os direitos da personalidade são decorrentes da aquisição da personalidade civil, 
uma vez que tais direitos passam a existir a partir do momento em que a pessoa passa a 
ser sujeito de direitos e obrigações 404.  

                                           
403 SOARES, José Carlos. Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1997, p. 196: “O nome civil é o prenome, nome, conjunto de nomes mais o sobrenome e/ou sobrenomes, e/ou, ainda, 
o patronímico. É também aquele que se encontra na Certidão de Nascimento e foi inscrito, de maneira completa, no 
Registro Civil das Pessoas Físicas. A título de exemplo, o meu nome civil é José Carlos Tinoco Soares, visto que 
formado do conjunto de nome José Carlos e de dois sobrenomes e/ ou patronímicos Tinoco Soares. “ BARROS, Ana 
Lucia Porto. O Novo Código Civil: comentado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, p. 23. “O direito ao nome compreende 
o prenome, que tem a função de individualizar a pessoa e o sobrenome, também conhecido como nome de família, 
que tem a função de indicar a procedência familial da pessoa, tudo ao molde de distinguí-la das demais pessoas 
integrante da sociedade.” DINIZ, Maria Helena, Org. FIUZA, Ricardo. Novo Código Civil comentado. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 29-30:Dois em regra são os elementos constitutivos dos nome: o prenome, próprio da pessoas e o 
sobrenome, que é o sinal que indica a procedência da pessoa, indicando sua filiação ou estirpe, podendo advir do 
apelido de família paterno, materno ou de ambos. A aquisição do nome pode ocorrer não só do nascimento, por 
ocasião de sua inscrição no Registro competente, reconhecendo sua filiação, mas também da adoção, do casamento, 
da união estável, ou do ato de interessado, mediante requerimento do magistrado. 

404 SAMANIEGO, Daniela Paes Moreira. A Concepção tomista da pessoa. Em 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=560. Acesso em 02/12/2007:“Pietro Perlingieri, por exemplo, afirma que 
a personalidade não é um direito, e sim um valor, segundo ele, o valor fundamental do ordenamento jurídico e, dessa 
forma, encontra-se na base de uma série de situações existenciais, série esta, aberta, uma vez que pode mudar de 
maneira incessante. Para este autor: "Tais situações subjetivas não assumem necessariamente a forma do direito 
subjetivo e não devem fazer perder de vista a unidade do valor envolvido. Não existe um número fechado de 
hipóteses tuteladas: tutelado é o valor da pessoa sem limites, salvo aqueles colocados no seu interesse e naqueles de 
outras pessoas. A elasticidade torna-se instrumento para realizar formas de proteção também, atípicas, fundadas no 
interesse à existência e no livre exercício da vida de relações". (V) E ainda continua o nobre autor, afirmando que 
nenhuma previsão legal pode ser exaustiva, pois se assim o fosse, correria o risco de deixar de lado algumas 
manifestações e exigências da pessoa que exigem uma consideração positiva, mesmo com as mudanças sofridas na 
sociedade por ocasião do seu progresso. Talvez, esta seja uma boa resposta aos questionamentos feitos com relação à 
variedade dos direitos da personalidade. Concordamos, em parte, com o ilustre autor, quando este afirma que a 
personalidade é um valor, e não um direito, já que esta é ínsita ao ser humano, bastando nascer com vida, para 
adquiri-la. No entanto, para proteger a sua integridade física, moral e psíquica, ou seja, para proteger os bens que 
constituem a sua personalidade, a pessoa, seja física ou jurídica, necessita de proteção legal, e essa proteção legal 



O direito ao uso e à preservação do nome está inserido no direito à integridade moral 
correspondente à proteção pertinente à pessoa, no que diz respeito à sua honra, 
liberdade, recato, imagem e nome.  

Enquanto atua como direito da personalidade, integra sua natureza jurídica ser direito 
indisponível, irrenunciável (a pessoa não pode dispor ou renunciar ao nome, salvo em 
raras exceções e com consentimento judicial, como é o caso de troca de nome por ser 
vexatório, por mudança de sexualidade etc.), intransferível (o nome não pode ser 
assumido por terceiros), inalienável (o nome não pode ser objeto de negócios jurídicos 
translativos), absoluto, erga omnes (é eficaz contra todos), e imprescritível (pois não se 
extingue pelo seu não uso, da mesma forma que sua aquisição não é resultante do curso 
do tempo) 405.  

Pelo cuidado de especialista, que em muito se demorou no estudo jurídico da questão, 
cabe aqui transcrever o magistério de Rubens Limongi França 406: recentemente 
falecido, datado de 01/11/1994. 

“Proteção do Direito ao Nome no Sistema Jurídico Brasileiro 

O Direito ao Nome é um Direito da Personalidade, manifestação que 
é do Direito à Identidade Pessoal e Familiar. (...)  

Conforme temos proposto e, de ordinário, vem sendo aceito pela 
Doutrina e pela Jurisprudência, dizem-se Direitos da Personalidade – 
as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da 
própria pessoa do sujeito, bem assim dos seus prolongamentos e 
projeções. 

(...)  

No Brasil esta orientação encontra reconhecimento legal expresso 
nos arts. 4º e 5º da “Lei de Introdução ao Código Civil”, bem assim 
em muitos textos de diversas leis ordinárias, assim como da própria 
Constituição Federal, art. 5º, caput e nºs. I, X, XII, XIV, XXVII, 
XXIX. 

(...) Isto posto, cumpre assinalar que o Direito ao Nome é a principal 
espécie das categorias que integram o Direito à Identidade, 
sobressaindo-se em meio a outras variedades, como o agnome, o 
nome vocatório e o pseudônimo, além de outros. 

Mas para bem delinearmos o objeto da nossa pesquisa cumpre 
definir Direito à Identidade e Direito ao Nome. 

                                                                                                                            
constitui os direitos da personalidade que, nada mais são do que direitos, decorrentes da aquisição da personalidade, e 
que existem para protegê-la juridicamente.” Grifo nosso 

405 O patronímico compõe o direito da personalidade e merece proteção especial. - O direito ao nome civil é pessoal, 
absoluto, imprescritível e inalienável. Leonardos Decorações Ltda. versus Thomas Othon Leonardos e outros. 7ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por maioria de votos, Ap. n. 12.004, 18 de 
setembro de 1980 - Relator: Des. Décio Cretton. Sem dúvida que o nome de família, o patronímico, compõe 
diretamente o direito da personalidade e merece proteção especial. Cada pessoa tem direito à vida, à integridade física 
e moral, à reprodução de sua imagem, o direito ao nome e outros direitos individuais (art. 153 da CF, Emenda n. 1/69, 
e, art. 666, n. X, do C. Civ.). Tais direitos são assim caracterizados: o sujeito ativo é a pessoa física, o objeto é a 
mesma pessoa e seu nome e o sujeito passivo a coletividade uti singuli. São eles protegidos pelo Direito Público e o 
Direito Privado.O direito ao nome civil é personalíssimo, absoluto, imprescritível, inalienável e inauferível (Spencer 
Vampré, "Do nome Civil", p. 102). O nome é um direito da personalidade e de ordem pública. Pág. 237 Revista 
Forense – VOL. 279 

406 Parecer “O Direito Ao Nome Civil e o Seu Uso Industrial” apud Newton Silveira, Estudos e Pareceres de 
Propriedade Intelectual, Lumen Juris, no prelo.  



Direito à Identidade é aquele que têm, a Família e a Pessoa, de serem 
conhecidas como aquelas que são, com os seus peculiares e 
substanciais atributos, e de não serem confundidas com outrem. 

Direito ao Nome é a DESIGNAÇÃO pela qual se identificam e 
distinguem as Pessoas e as Famílias, nas relações concernentes à sua 
vida jurídica, econômica, política e social. 

Se o agnome ou alcunha pode ser posto circunstancialmente por um 
grupo de pessoas, de modo transitório, como se dá na vida escolar ou 
esportiva; se o nome vocatório é aquele que o Sujeito escolhe como 
o de preferência para ser chamado; se o pseudônimo a Pessoa 
escolhe para se identificar num certo setor de sua atividade, 
geralmente no mundo artístico ou literário (V. Limongi França, 
“Direito do Pseudônimo”, in “Enciclopédia Saraiva Do Direito”, vol. 
25, p. 257-293, S. Paulo, 1977; “Do Nome Civil das Pessoas 
Naturais”, pg. 495-506, 3ª ed., S. Paulo, 1975); - o Direito ao Nome, 
por sua substancial importância para a vida jurídica obedece as 
regras rígidas, de formação, de imposição, de mudança, de uso, e de 
perda; além do que, extrapola do campo do Direito Privado, para 
adentrar o do Direito Público, que o reconhece oficialmente, 
fiscaliza e protege. 

Daí, a pari-passu com o Direito ao Nome, a co-existência de uma 
Obrigação do Nome, de acordo com as rigorosas prescrições legais 
(...). 

Assim, em linhas bem sintéticas, quanto à formação do nome, é ele 
composto basicamente de nome individual (ou prenome) e nome de 
família (ou patronímico). Quanto à imposição, o direito de por o 
nome concerne, de acordo com a Constituição atual, tanto ao pai 
como à mãe; e, no que tange ao nome de mulher casada, nos termos 
anteriores do Código Civil, a mulher assumia, com o casamento, o 
nome do marido. Quanto à alteração, só é permitida em casos 
particulares, como de prenome ridículo. Quanto à mudança, em 
princípio, o primeiro prenome é imutável. Quanto ao uso, o Direito 
ao Nome por si implica o direito de usá-lo; ao passo que, por outro 
lado, os Tribunais e a Doutrina tem reconhecido a alteração, 
mudança ou acréscimo de nome, em razão de uso habitual não 
contestado. E, quanto à perda, se ele se dá com o divórcio no que 
respeita à mulher culpada, o mesmo não acontece em caso de 
viuvez.” 

Da personalidade ao fundo de comércio 

O nome utilizado pela pessoa, com finalidade personalíssima, como vimos acima, é 
tutelado pelo direito da personalidade e, como tal, goza de todos os direitos e 
prerrogativas inerente a este instituto jurídico.  

Entretanto, o nome também pode ser utilizado como nome empresarial ou como marca. 
Quando isto ocorre, a sua natureza jurídica é de direito de cunho patrimonial, no que ele 
se torna um bem incorpóreo. Nesta qualidade, é suscetível de fazer parte do fundo de 
comércio, e integrar direito de propriedade industrial. Quando tal ocorre, passa a ser 
submetido às normas e limites destes direitos. 

Essa noção é absolutamente assente em nosso direito. Vide Azéma, quanto ao francês: 

O nome patronímico é um dos signos mais frequentemente adotados 
como marca. Ele é indispensável para poder resolver os problemas 



complexos colocados por esse emprego de bem distinguir o nome 
patronímico atribuído da pessoa que obedece às regras do direito 
civil e é inprescritível, não passível de cessão, impenhorável como o 
nome patronímico depositado como marca e que, por este fato, 
tornou-se um elemento incorpóreo do fundo de comércio. Ele perde 
assim quase totalmente seu aspecto pessoal para estar submetido a 
todas as regras do direito marcário (passível de cessão, de penhora 
etc.) 407. 

Nota-o Gama Cerqueira: 

97. O princípio da transmissibilidade da marca é de caráter geral. 
Indaga-se, porém, se as marcas constituídas pelo próprio nome do 
comerciante ou industrial também podem ser transferidas, sendo o 
nome da pessoa incessível por sua natureza. Mas, o nome da pessoa 
registrado como marca perde essa qualidade e, como tal, deixa de 
indicar a pessoa que o traz, passando a ser simples sinal distintivo 
dos produtos a que se aplica, como uma marca qualquer. A doutrina, 
sem discrepâncias, admite a transmissibilidade dessas marcas e 
também das constituídas pela firma ou denominação das sociedades. 
(CARVALHO DE MENDONÇA, ob. cit., vol. V, parte l, n.º 336, 
pág. 329; BENTO DE FARIA, ob. cit., pág. 219; RAMELLA, ob. 
cit., vol. 2.°, n.º 489, pág. 114; CHENEVARD, ob. cit., vol. 1.º, n.º 
159, pág. 277; BRAUN, BISSOT e FAVART, ob. cit., n.º 149, pág. 
666; ALLART, Marques de Fabrique, n.º 63, pág. 122; BREUER 
MORENO, ob. cit., n.º 324, pág. 329) 408. 

E tal ocorre desde o ínicio de nosso sistema de marcas, até o presente, como nota 
Tinoco Soares 409: 

Comentando sobre a "forma distintiva" que deveria acompanhar 
certas marcas de fábrica ou de comércio, AFFONSO CELSO dizia 
que "esta exigência da Lei funda-se em razões incontestáveis. Toda a 
marca industrial supõe: a) um elemento invencional, uma concepção 
própria, por mais rudimentar que seja, de quem a escolheu e adotou; 
b) o ato de sua apropriação, ou adoção para determinado gênero de 
indústria ou de comércio.  

Nenhum desses requisitos concorre no nome considerado em si ou 
intrinsecamente. Seu portador não o criou, nem o adquiriu pela 
ocupação, achou-o no seu estado civil, e nada cumpre-lhe fazer para 
conservá-lo. Enquanto, pois, limita-se a usar dele como indicativo de 
sua individualidade, nas condições em que o nascimento lho 
transmitiu, a denominação é estranha às marcas de fábrica e de 
comércio.  

                                           
407 AZÉMA, Jacques & Jean-Christophe Galloux. Droit de la Propriété Industrielle. Paris : Dalloz, 2006,, 1378 O 
original lê : « Le nom patronymique est l'un des signes les plus fréquemment adoptés comme marque. Il est 
indispensable pour pouvoir résoudre les problèmes complexes posés par cet emploi de bien distinguer le nom 
patronymique attribut de la personne qui obéit aux règles du droit civil et est imprescriptible, incessible, insaisissable 
d'avec le nom patronymique déposé comme marque et qui, de ce fait, est devenu un élément incorporel du fonds de 
commerce. Il perd alors presque totalement son aspect personnel pour être soumis à toutes les règles du droit des 
marques (cessible, saisissable, etc.) » 

408  CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro:Revista Forense, 1956, p. 181-
183. 

409 SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado de Propriedade Industrial, v. I. São Paulo: Resenha Tributária, 1988, p. 
444-449. 



Desde que, porém, dela se serve em caracteres de fantasia e lhe dá, 
por assim dizer, uma fisionomia particular, desde que por qualquer 
forma a especializa, já não é uma abstração comum aos seus 
homônimos, torna-se um assinalamento tão digno de proteção, como 
qualquer outro, não a título de nome, mas de marca, de 
caracterização material e exclusiva"... 

...269 - O nome patronímico de família, que serve normalmente para 
as relações da vida civil, pode aplicar-se às relações comerciais, e, 
portanto, pode ser empregado como sinal da própria personalidade 
no exercício da indústria ou do comércio, acentua RAMELLA. Pode 
um nome formar o lema ou a insígnia da própria casa de comércio e 
ainda pode figurar no nome comercial, desde que faça parte como 
sócio o titular desse nome. Em semelhante caso, ao lado do nome 
civil, surge um nome comercial protegível. Pelo fato de que a pessoa 
emprega sua atividade no campo da vida comercial, seu nome 
patronímico se comercializa e vem a ser o sinal exterior de sua 
atividade comercial. Isto é uma conseqüência do princípio da 
liberdade comercial que há liberado o trabalho humano em suas 
aplicações econômicas de todo o entrave para o seu 
desenvolvimento, salvo o limite do respeito ao direito similar de 
todos os demais.  

Dannemann 410 também identifica este fenômeno...  

É forçoso reconhecer que, independentemente da função original dos 
apelidos dados ao homem - tomado o termo apelido na sua acepção 
mais larga - uma vez que o nome sirva de elemento de identificação 
de bens no comércio, constituindo instrumento de canalização de 
clientela, passa a desempenhar, de maneira paralela, papel de marca, 
alinhando-se aos demais sinais que se acotovelam no mundo 
mercantil. Não que os sinais derivados de apelidos atribuídos à 
pessoa humana se submetam a todos os princípios aplicáveis às 
marcas de carga genética diversa, em face da interseção de direitos 
de outra ordem - direitos de personalidade -, mas a eles convêm, sem 
qualquer dúvida, o princípio da capacidade de identificação 
inequívoca, que não conduza à confusão para o público, e o princípio 
da lealdade na competição, postulado sobre o qual se assenta todo o 
sistema de sinais distintivos. Conquanto se reconheça ao homem o 
direito de fazer uso de seus apelidos, seria injurídico permitir que o 
exercício desse direito interferisse com a harmonia da vida 
mercantil.  

... assim como Azèma 411 : 

“A princípio, o titular de um nome tem o direito de depositar e 
utilizá-lo como marca. Uma mulher poderá igualmente depositar o 
nome de seu marido como marca. Se ela perder o direito ao uso do 
mesmo após o divórcio, em princípio ela conserva um direito 

                                           
410 DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. 
Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2005, p. 221 - 222. 

411 AZEMA, loc. cit. “En principe, le titulaire d'un nom a le droit de le déposer et de l'utiliser comme marque. Une 
femme pourra également déposer le nom de son mari comme marque. Si elle vient à en perdre l'usage à la suite d'un 
divorce, en principe elle conserve sur cette marque un droit acquis puisqu'il s'agit d'un élément incorporel d'un fonds 
de commerce qui lui appartient sauf si cet usage apparaît comme de nature à tromper le public ou à nuire 
anormalement au titulaire du nom. » 



adquirido a esta marca pois detém elemento incorpóreo de fundo de 
comércio que se refere exceto se o uso tiver natureza de confundir o 
público ou incomodar anormalmente o titular do nome” 

A citação de Azèma frisa o aspecto central da conversão do objeto do direito 
personalíssimo em objeto do direito mercantil: o nome passa a designar e integrar não 
mais uma pessoa, mas um fundo de comércio 412.  

A afetação do nome ao fim marcário 

Assim, os nomes civis, patronímicos ou, em geral, de família, ao se tornarem bens 
tutelados pelos direitos de propriedade industrial, passam a ser bens concorrenciais e 
passíveis de utilização por direitos de exclusiva.  

Empregados nessas funções de cunho patrimonial, não são objeto da integralidade das 
prerrogativas e privilégios inerentes aos direitos tutelados pelos direitos da 
personalidade, pois passam a ser regidos por princípios, normas e a sofrer limitações 
inerentes aos direitos de propriedade industrial.  

Essa captura de um objeto de direito personalíssimo para um fim determinado, de 
caráter econômico, é apenas uma hipótese de criação de marca, como dissemos em obra 
recente: 

Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito 
do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (inventio). 
Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, 
nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção 
de um produto ou serviço no mercado.  

Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento 
nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como 
marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo - tomar um 
elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim 
determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito 
autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em 
uso real e prático.  

Vale notar que a expressão originador da marca seria muito mais 
adequada do que criador ou ocupante; é um termo correntemente 
utilizado, neste contexto, na língua inglesa. Vide aqui José Antonio 
B.L. Faria Correa, “A dimensão plurissensorial das marcas: a 
proteção da marca sonora na lei brasileira”, publicado na edição de 
março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 19:  

“Se é verdade que a doutrina vê, na maioria dos casos, o direito à 
marca como um direito de ocupação, verdade é , também, que, 
independentemente das hipóteses de pura criação intelectual (marcas 
inventadas pelo titular ) a própria ocupação de sinal disponível para 
a designação de determinados bens ou serviços já constitui uma 
inovação semiológica, um uso particular do signo, dentro do qual se 

                                           
412 Ainda que não se necessite reiterar a questão, não se pode deixar de citar a excelente poderação de DULIAN, F. 
Poullaud. Droit de la Proprieté industrielle. Paris: Montchrestien, 1999, p. 506-507. “1108 Nom patronymique. La 
société peut choisir comme dénomination sociale le nom de l'un ou de plusieurs de ses fondateurs ou même le nom 
d'un tiers qui l'autorise à faire un tel emploi, par exemple le nom d'un sportif célèbre ou le nom du commerçant qui 
cède son fonds à la société.:”  



derrama novo conteúdo, diverso daquele convencionado, até então, 
pela cultura” 413. 

Do fundo de comércio à propriedade marcária  

O artigo 124. XV, da Lei 9279/96 - LPI estabelece que não são registráveis como marca 
o nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico 414 e imagem de 
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.  

Poder-se-ía alegar que essa disposição do CPI/96 faria conflito com o disposto no Art. 
11 do Código Civil (Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer 
limitação voluntária). Na verdade, não só não há que se falar em conflito, em se tratando 
de norma especial, como o próprio Código Civil prevê de forma idêntica ao CPI: 

Art. 18: "Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em 
propaganda comercial" 

Assim, a conversão desses elementos da personalidade (e veja-se, não só o nome) em 
integrante do fundo de comércio presume um ato de autorização. Certamente não há aí 
qualquer renúncia à plenitude das funções do nome (assinatura, imagem etc) como 
função de personalidade, nem alienação de quaisquer parcelas desta panóplia. Mas o 
empréstimo ou conversão do elemento do campo da personalidade para o da atividade 
empresarial deve ser assentida. 

Da impossibilidade de retratação 

Pode-se retratar essa autorização? Poder-se-íam alvitrar certos motivos pelos quais o 
titular de um direito de personalidade desejasse retratar-se. Certamente não, sem o 
respeito aos direitos legitimamente constituídos.  

Um exemplo desta conciliação de interesses da personalidade e da vida econômica 
encontra-se na Lei Autoral (9.610/98): 

 Art. 24. São direitos morais do autor: (....) V - o de modificar a obra, 
antes ou depois de utilizada;VI - o de retirar de circulação a obra ou 
de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a 
circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e 
imagem; (...) § 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as 
prévias indenizações a terceiros, quando couberem. 

Ou seja, só pagando a integralidade do fundo de comércio perdido, o autor exerce seu 
direito moral, nos casos considerados. É pré-requisito do exercício da desconversão do 
valor econômico. O predomínio do valor personalíssimo não elimina, antes respeita em 
integralidade, a segurança jurídica do detentor do valor econômico no plano autoral.  

No campo de que falamos, o dos signos distintivos, uma vez que o nome é constituído 
como fundo de comércio, a retratação é impossível: 

1108 A questão mais freqüentemente colocada é de saber se o 
dirigente, que deixa a sociedade ou torna-se minoritário, tem o 
direito de fazer cessar a utilização de seu nome pela sociedade, que 
deveria assim trocar sua denominação social, ao passo que o antigo 
dirigente poderia fundar uma nova empresa sob seu nome. No 

                                           
413 BARBOSA, Denis Borges, Proteção das Marcas, Lumen Juris, 2007, nota 462.  

414 Na norma anterior, não havia tal previsão para o patronímico. 



âmbito de uma concepção exclusivamente personalista do direito 
sobre o patronímico, esta solução seria a imposta. 

Tal solução apresenta graves inconvenientes, em particular aquele de 
afetar o direito da empresa ou da sociedade sobre estes signos 
distintivos. Outrossim, em se tratando da denominação social, a 
solução contradiz a autonomia da pessoa moral, que tem um direito 
próprio sobre sua denominação. Enfim, nada impede que se 
confunda o uso do patronímico para distinguir a pessoa física, direito 
personalista, com o uso do mesmo nome como signo distintitvo 
comercial, direito de propriedade incorpórea 33 É porque a Corte, no 
célebre caso “Bordas” de 12 de março de 1985 decidiu que:  

“o princípio da inalienabilidade e de imprescritibilidade do nome 
patronímico, que impede que seu titular disponha livremente para 
identificar com mesmo nome outra pessoa física, não se opõe à 
conclusão de um acordo sobre sua utilização de tal nome como 
denominação social ou nome comercial ( ... ) tal patronímico tornou-
se, em razão de sua inserção ...  nos estatutos da sociedade assinados 
pelo Sr. P Bordas, um signo distintivo que está destacado da pessoa 
física, para se aplicar à pessoa jurídica que ele distingue e assim 
tornar-se objeto de propriedade incorpórea...”.  

Portanto, a sociedade que possui um direito de propriedade 
incorpórea sobre o nome utilizado em sua função de signo distintivo, 
não pode o ter de si retirado por um antigo associado, que tampouco 
pode servir-se de seu nome como signo distintivo, para fazer 
concorrência à sociedade em um setor específico idêntico ou similar 
415 

Da legitimidade autônoma de cada titular de patronímico  

                                           
415 DULIAN, F. Poullaud. Droit de la Proprieté industrielle. Paris: Montchrestien, 1999, p. 506-507. O original lê : 
« 1108 La question la plus fréquemment posée est de savoir si le dirigeant, qui quitte la société ou devient 
minoritaire, a le droit de mettre fin à l'utilisation de son nom par la société, qui devrait alors changer de dénomination 
sociale, tandis que l'ancien dirigeant pourrait fonder une nouvelle entreprise sous son nom. Dans une conception 
exclusivement personnaliste du droit sur le patronyme, cette solution s'imposerait. Une telle solution présente de 
graves inconvénients, en particulier celui d'affecter le droit de l'entreprise ou de la société sur ses signes distinctifs de 
précarité. Par ailleurs, s'agissant de la dénomination sociale, la solution contredit l'autonomie de la personne morale, 
qui a un droit propre sur sa dénomination. Enfin, rien n'impose de confondre l'usage du patronyme pour distinguer la 
personne physique, droit personnaliste, avec l'usage de ce nom comme signe distinctif commercial, droit de propriété 
incorporelle 33. C'est pourquoi la Cour de cassation, dans le célèbre arrêt " Bordas" du 12 mars 1985 34, a décidé que 
"le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer 
librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord 
portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial ( ... ) ce patronyme est devenu, 
en raison de son insertion ... dans les statuts de la société signés par M. P Bordas, un signe distinctif qui s'est détaché 
de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne qu'il distingue et devenir ainsi objet de propriété 
incorporelle ... ". Dès lors, la société qui possède un droit de propriété incorporelle sur le nom pris dans sa fonction de 
signe distinctif, ne peut en être dépossédée par l'ancien associé, qui ne peut pas non plus se servir de son nom comme 
signe distinctif, pour concurrencer la société dans un secteur de spécialité identique ou similaire 

 

 

 



Entende certa doutrina416 que qualquer pessoa pode registrar o seu nome civil, seu nome 
de família ou sua assinatura como marca ou nome empresarial sem necessitar do 
consentimento de terceiros, familiares ou homônimos 417.  

Entretanto, como já comentado logo acima, existem princípios do direito marcário, além 
do inciso XV do art. 124 da LPI, que impõem certas limitações ao uso do nome civil ou 
de família como marca ou nome empresarial por pessoas da mesma família ou por 
homônimos - ou por terceiros autorizados pelos titulares dos nomes. 

O uso do nome como marca ou nome empresarial pelo seu titular será, no âmbito de sua 
função como signo distintivo, objeto de direito de exclusividade. No Brasil, com 
algumas exceções, adotamos o sistema atributivo para a aquisição da propriedade 
marcaria ou do nome empresarial, ou seja, quem primeiro registra o nome tem o direito 
à exclusividade do seu uso 418.  

Quando um nome civil, ou patronímico, é registrado como integrante de marca ou nome 
empresarial, esse uso passa a ser exclusivo, nos limites acima indicados. Muitas vezes a 
jurisprudência reconhece um direito de anterioridade - em face a esse uso específico - 
com relação aos demais titulares do mesmo nome 419. 

Do caso especial do patronímico notório  

As Diretrizes de Análises de Marcas, instituídas pela NA nº 051/97, dispõem: 

“Em se tratando de marca constituída por nome de família ou 
patronímico isolados, essas denominações deverão ser examinadas 
quanto á sua notoriedade e singularidade. Em sendo notório o nome 
para identificar determinada pessoa, o seu registro será possível se 
requerido pela própria ou com o seu consentimento, garantindo-se-
lhe exclusividade em relação a terceiros sempre que houver 
possibilidade de confusão ou associação indevida. 

                                           
416  SOARES, José Carlos. Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1997, p. 196 “Assim sendo, patronímico pode ser objeto de registro de marca pelo próprio titular, ou ainda por quem 
quer que detenha o consentimento da pessoa que o tiver como integrante de seu nome civil.” 

417  Sobre o tema vide decisão do Superior Tribunal de Justiça - EEARES - Embargos e Declaração Nos Embargos 
de Declaração no Agravo Regimental no REC – 653609, publicado no Diário de Justiça do dia: 27/06/2005, citada no 
decorrer do presente trabalho. 

418  Vide BARBOSA, Denis Borges, Direito de precedência ao registro de marcas, in Usucapião de Patentes e outros 
estudos de Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2006.  

419  Vide decisões: TRF QUARTA REGIÃO, APELAÇÃO CIVEL Processo: 8904178371 UF: RS Órgão 
Julgador: PRIMEIRA TURMA Data da decisão: 11/03/1993 Documento: TRF400009694 Marca. Nome de família. 
Registro perante o INPI. Lei:05772/71. Código da propriedade industrial. art:65, V, XII, XX e art 123. 1. viável o 
registro, como marca, de patronímico de sócio de empresa ou proprietário de estabelecimento comercial ou industrial. 
Aquele que primeiro registrar seu sobrenome como marca, terá, na respectiva classe, direito exclusivo de uso sobre 
ele. e a anterioridade do pedido que define o direito ao registro. 2. a precedência determinada pelo uso submete-se ao 
prazo fixado pelo art:000123 do código de propriedade industrial. Hipótese em que o utente da marca não se valeu de 
tal prerrogativa legal. 3. o registro de comercio que protege o nome comercial não se estende ao titulo de 
estabelecimento ou a marca. Eficácia do registro no órgão federal, que afasta o do órgão local. precedente do STF. 4. 
preliminar de inépcia da Inicial não conhecida. 5. Apelação Provida (grifo nosso) .  

TJMG - NOME COMERCIAL - HOMONÍMIA - CONFUSÃO QUE SE SOLUCIONA PELO CRITÉRIO DA 
PRIORIDADE DO REGISTRO. Fazendo inscrever o nome comercial na junta de comércio local o legislador atribui 
à respectiva certidão a mesma eficácia da certidão de nascimento quanto ao Registro Civil, onde a homonímia, capaz 
de induzir o público em erro ou confusão, se resolve pelo critério de prioridade do registro. (Decisão citada em 
PACHECO, Jose Ernani de Carvalho. Jurisprudência Brasileira, 144. Curitiba: Juruá, 1989, p. 123-124). 



Em não sendo notório, nem singular, o registro será também 
possível, desde que requerido pelo titular ou com o seu 
consentimento, observada a condição de distintividade em relação a 
eventual anterioridade.” 

Recentemente, tal proposta normativa encontrou consagração judicial:  

ADMINISTRATIVO. MARCAS. PATRONÍMICO DE CARÁTER 
COMUM. COLIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE 
DISTINTIVIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE MÁ-FÉ. 

Em se tratando de marca constituída por nome de família ou 
patronímico isolados, essas denominações deverão ser examinadas 
quanto á sua notoriedade e singularidade. Em sendo notório o nome 
para identificar determinada pessoa, o seu registro será possível se 
requerido pela própria ou com o seu consentimento, garantindo-se-
lhe exclusividade em relação a terceiros sempre que houver 
possibilidade de confusão ou associação indevida. 

Em não sendo notório, nem singular, o registro será também 
possível, desde que requerido pelo titular ou com o seu 
consentimento, observada a condição de distintividade em relação a 
eventual anterioridade. Ausente tal condição, é de mister a 
decretação de nulidade de registro marcário concedido sem a sua 
observação. (...)  

AC 199951010241108, Relatora, Marcia Helena Nunes, Primeira 
Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por 
unanimidade, 15 de janeiro de 2008. 

Assim, a prevalecerem tais normas como bom direito, e não só diretrizes aos servidores 
do INPI, distinguem-se as pretensões relativas ao nome notório (ou singular, ou seja, 
raro, de improvável homonímia) e o nome de curso comum.  

Naqueles, como nestes, exige-se o assentimento de um titular do nome; mas, no caso de 
nome notório, é de se presumir que o assentimento venha daquele titular de quem a 
notoriedade acede, e não qualquer outro: 

38. A razão do art. 21/1 se poderia perguntar, sob o plano da justiça 
substancial, se o princípio da habilidade de apropriação livre do 
nome de terceiro como marca não seja obrigatório de justificativa. 
Ou o âmbito de aplicação deste princípio é em realidade muito 
restrito, dado que são excluídos os casos nos quais os nomes outros 
que se querem apropriar sejam nomes “notórios”. Como veremos em 
breve, de fato, o artigo 21/3 m. dispõe explicitamente que o nome 
notório não pode ser adotado como marca se não pelo seu titular ou 
com o seu consenso. 420 

 

                                           
420 VANZETTI, Adriano & Vicenzo di Cataldo. Manuale di Diritto Industriale. Milão: DOTT. A. GIUFRÈ 
EDITORE, 1993, p. 162-167 - 38. La ratio dell´art. 21/2 Si potrebbe chiedersi, sul piano della giustizia sostanziale, se 
il principio della libera appropri abilità del nome altrui come marchio non sia privo di giustificazioni. Senonchè 
l'ambito di applicazione di questo principio è in realtà assai ristretto dato che ne sono esclusi i casi in cui il nome 
altrui del quale ci si voglia appropriare sia un nome " notorio ". Come si vedrà fra breve, infatti, l'art. 21/3 l.m. 
dispone esplicitamente che il nome notorio non possa essere adottato come marchio se non dal titolare di esso o con il 
suo consenso 



De outro lado, os efeitos dos registros em face de terceiros são diversos: a) em face de 
homônimos, o nome de uso comum admite convivência, respeitados os critérios 
mínimos de distintividade relativa entre as marcas dos homônimos 421. b) já o nome 
notório rejeita a convivência, tendo em vista a possibilidade mais elevada de 
aproveitamento ilícito: 

O direito de personalidade pode ser absoluto, mas o seu exercício, se 
abusivo, é repudiado pelo Direito. E abuso haverá, a nosso ver, por 
parte daquele que, constatando o sucesso de um empresário, se 
aproveita da coincidência de nome para fazer-lhe concorrência fácil, 
independente de investimento. Verifica-se nítida fraude à Lei, pois a 
hipótese é de violação indireta de dispositivo legal que proíbe 
confusões entre empresas e reprime a competição desleal. 422  

Na verdade, a proposta das diretrizes tem amparo doutrinário. Lembra Azèma423: 

Está certo que, apesar tais precauções, os perigos de confusão 
subsistirão, sobretudo em se tratando de nomes que tenham certa 
notoriedade. Os juízes devem pesquisar se a utilização do homônimo 
é suscetível de criar a confusão. 

Notoriedade e especialidade 

Mesmo no caso do nome notório, haverá um limite no âmbito da especialidade: 

Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, Embargos De 
Declaração Nos Embargos De Declaração No Agravo Regimental 
No Rec Urso Especial, proc. 653609, 19/05/2005 (..) 9. 
Especificamente no que tange à utilização de nome civil 
(patronímico) como marca, verifica-se a absoluta desnecessidade de 
autorização recíproca entre homônimos, além da inviabilidade de 
exigência, ante a ausência de previsão legal, de sinais distintivos à 
marca do homônimo que proceder posteriormente ao registro, 
também submetendo-se eventual conflito ao princípio da 
especificidade. 12. Diversas as classes de registro e o âmbito das 
atividades desempenhadas pela embargante (comércio e 
beneficiamento de café, milho, arroz, cereais, frutas, verduras e 
legumes, e exportação de café) e pela embargada (arquitetura, 
engenharia, geofísica, química, petroquímica, prospecção e 
perfuração de petróleo), e não se cogitando da configuração de 
marca notória, não se vislumbra impedimento ao uso, pela 
embargante, da marca Odebrecht como designativa de seus serviços, 
afastando-se qualquer afronta, seja à denominação social, seja às 
marcas da embargada. Precedentes. 

                                           
421 Para uma longa análise desse caso, que não pertine ao objeto deste etudo, vide BARBOSA, Denis Borges. 
PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. O patronímico como elemento de marca. 
Aracaju: Evocati Revista n. 25, jan. 2008 Disponível em: < 
http://www.evocati.com.br/evocati/artigos.wsp?tmp_codartigo=188 >. Acesso em: 22/01/2008 

422  DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e 
correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2005, p. 221 - 222. 

423  AZEMA, op. cit. O original lê : « Il est bien certain que, malgré ces précautions, des dangers de confusion 
subsisteront, surtout s'il s'agit de noms ayant une certaine notoriété. Les juges doivent rechercher si l'usage de 
l'homonyme est susceptible de créer la confusion. 

 



Tal ilumina o sentido da “notoriedade” a que se referem as diretrizes. Notoriedade, para 
tais efeitos, não é a extraterritorial, nem a extra-especialidades, mas simplesmente a boa 
fama que importe em potencial de clientela.  

Ou seja, é o elemento do signo na qual o fundo de comércio preceda o pedido de 
registro de forma substantiva e óbvia.  

 

 

 

 

 



Efeito extraterritorial das marcas 
 

Denis Borges Barbosa (2010) 

 

Da notoriedade das marcas 

Da noção de notoriedade 

A questão da notoriedade das marcas tem há muito atraído nossa atenção. Em 
publicação de 1984 424, assim dissemos: 

Conceito de Marca Notória 

 A marca cujo poder de identificação e atração constitui um valor 
econômico realizado, e que, no dizer de Pillet 425, pertence ao 
vocabulário dos consumidores e lhes permite trocar experiência a 
respeito dos produtos identificados, é a chamada “grande marca”. 
Quando, em virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo 
que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico, 
tem-se a “marca notória”. 

Na base destas noções está o conceito de concorrência. Os direitos 
de propriedade industrial constituem todos eles, a proteção jurídica 
de uma determinada posição no mercado 426; a questão da marca 
notória vem a ser exatamente a existência de um valor econômico (a 
boa fama) num mercado em que o seu possuidor não atua 
diretamente. Daí, o conceito de “concorrência parasitária” e a 
respectiva proteção contra ela, objeto destas notas. 

Dá-se a concorrência parasitária quando uma empresa, utilizando-se 
da boa fama de outra, consegue vantagem econômica para atuar num 
mercado ou segmento de mercado em que a detentora da boa fama 
não compete. Com base nesta noção, em 1951, o DNPI recusou 
conceder a marca “Kodik” para aparelhos de rádio, pelo conflito 
entre tal signo e a conhecida “Kodak”, boa máquina fotográfica, 
embora não houvesse identidade de área de mercado. Outro 
exemplo, desta vez concernente a todo um mercado, e não somente a 
um segmento dele, é a disposição da lei búlgara, que impede o 
registro no país de marca mundialmente conhecida, de forma que o 
“titular” pode usá-la sem registro, e ninguém mais o pode. 

A idéia da “marca notória” vem a ser, precisamente, a maneira de 
proteger juridicamente o Titular de um signo distinto da 
concorrência parasitária. 

Efeitos da Notoriedade 

                                           
424 BARBOSA, Denis Borges, Notas sobre a proteção de marca notória, Atualidades Forenses, setembro 
de 1980, P. 3-8. 
425 [citação do original] “Les Grandes Marques”, PUf/1962. 
426  [citação do original] ROUBIER, Paul, Droit de la propriété industrielle. Sirey. vol. I, 1952. 



Segundo Burst e Chavanne 427, a notoriedade de uma marca atua no 
sentido de mitigar dois princípios: o de Territorialidade e o de 
Especialidade do registro. Expliquemo-nos: a marca, registrada ou 
não, com registro de valor atributivo ou declarativo, só vale, em 
princípio, no território do Estado que a concede ou tutela. De outro 
lado, a “propriedade” e o “uso exclusivo” da marca só abrange o 
produto, ou a classe de produtos que elas se destina distinguir. 

O Titular de marca notória pode impedir o registro ou o uso por 
outrem, mesmo em países onde não existe uso ou registro da mesma: 
é o que dispõe o Art. 6 do Convênio de Paris, num ponto, aliás, 
olimpicamente ignorado pelo CPI vigente. Da mesma maneira, a 
notoriedade de um signo distintivo pode impedir o registro ou vedar 
o uso do mesmo em outras classes ou outros produtos. 

Yves St. Gall 428 ainda se refere a um terceiro efeito da notoriedade, 
que, no entanto, não diz respeito à criação de um valor econômico 
suscetível de parasitismo: é o de, em certos casos, superar os 
princípios de novidade de originalidade. Segundo o especialista em 
direito marcário, a falta de distintividade de um signo pode 
convalescer por efeito de sua divulgação ou fama, em relação a 
determinado empresário. Assim é que, na França, foi possível 
conseguir a propriedade de marcas tais como Oxigenee (Oxigenada), 
Société (Sociedade) e La Grande Maison (A Grande Loja), não 
obstante a carência de requisitos básicos para tal proteção. 

Nestas notas, no entanto, nos ateremos aos dois primeiros efeitos, 
com especial atenção quanto ao da desespecialização da 
exclusividade. 

Fundamentos Jurídicos da Marca Notória 

Não obstante a tentativa, em diferentes países, de basear a proteção 
da marca notória em figuras jurídicas complexas e difusas, tais como 
“proteção aos direitos de personalidade”, e “enriquecimento sem 
causa”, outras razões mais próximas da essência econômica da 
questão foram sendo desenvolvida pela jurisprudência e pela 
doutrina, como no caso Walls vs. Rolls Royce (1925, 4 F (2) 333). 

 Um fabricante americano de aparelhos de rádio de segunda 
categoria começou a usar em seus produtos a marca Rolls Royce. 
Sabe-se que não se exige o registro para a aquisição da propriedade 
da marca nos E.U.A. derivando a mesma do simples uso. No 
entanto, o fabricante inglês de carros do mesmo nome entrou em 
juízo questionando o direito de o empresário americano utilizar-se de 
um nome, universalmente associado com altíssimos padroes de 
qualidade, para designar eletrodomésticos sem menor categoria. 
Configurar-se-ia, dizia o inglês, uma lesão ao seu goodwill, ao fundo 
de comércio, que cumpria evitar. 

Segundo a sentença, que deu ganho de causa à Rolls Royce, entre os 
produtos da companhia inglesa e os da americana existia um ponto 

                                           
427  [citação do original] Droit de la propriété industrielle. Dalloz. 1976, p. 210 e segs. 
428  [citação do original] ST. GALL. Yves, Las Marcas Notorias en Derecho Comparado in Revista 
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. 21/22, 1973, ps. 387 e segs. .) e também, do mesmo 
autor, Marques de Fabrique (4a. ed.) Delmar et Cie, 1972. (Sob o subtítulo “Marques Notoires”). 



de contacto: Tanto uns quanto outros estavam associados ao uso da 
eletricidade. Desta forma, “um homem, perante um rádio sobre o 
qual está inscrito o nome Rolls Royce, sem nenhuma outra 
qualificação, tenderá a acreditar que a Rolls Royce Company 
estendeu seus altos padrões de produtos elétricos aos aparelhos de 
rádio, e se tal aparelho se revelar defeituoso, um certo grau de 
desconfiança e desmoralização do padrão de qualidade Rolls será 
inevitável”. 

Além disto, como a doutrina elaborou, ainda que a qualidade do 
competidor parasitário fosse comparável, sem quebra da boa fama, 
restaria o enfraquecimento do signo, pelo watering (diluição) de sua 
distintividade. O insucesso da marca TAMA, usado pelo comércio 
exterior brasileiro, cobrindo desde equipamentos pesados a bens de 
consumo popular, ilustra bem o resultado da diluição de um símbolo. 

Em terceiro lugar, a ocupação, por terceiros, de uma marca cuja 
notoriedade foi gerada pelo titular original impede ou dificulta a 
eventual utilização por este do valor econômico criado graças a seu 
investimento e esforço. Desta forma, não só existe lesão ao fundo de 
perda de poder evocativo, e até mesmo pela perda material da 
oportunidade comercial gerada. 

É este, pois, o fundamento jurídico da proteção legal: a proteção ao 
fundo de comércio, sem deixar de lado o princípio correlato da 
proteção ao consumidor. 

Modalidades de Proteção: Extraterritorialidade 

Quanto ao efeito extraterritorial da notoriedade, muitas legislações 
nacionais, acompanhando o teor do Convênio de Paris, protegem o 
detentor original estrangeiro, vedando o uso de seu signo distintivo e 
conferindo-lhe inclusive ação para anular o eventual registro em 
nome alheio, embora limitada ao qüinqüênio subseqüente ao mesmo, 
salvo em caso de má fé. Como aliás já foi dito, é difícil imaginar 
colidência com marca notória sem a má fé anteriormente citada. 

O registro do Código brasileiro de 1945, sustentando o direito do 
pré-utente, pelo menos em parte, casava-se com o Convênio de Paris 
em vigor no país, ou seja, a revisão de 1925. Com o texto de 1971, o 
pré-uso (e com muito mais razão a simples notoriedade) não 
constitui qualquer direito de exclusividade em favor do utente. É de 
se indagar qual o Status do estrangeiro que, valendo-se do direito 
unionista, questionar registro colidente com sua marca notória; é de 
questionar a posição colidente com sua marca notória; é de 
questionar a posição do nacional que, com base no disposto no Art. 
4o. do mesmo CPI, solicitar a aplicação do preceito convencional. 

Note-se, a propósito, que a Revisão de 1925, ao contrário das 
versões após Lisboa, não dá proteção especial contra o uso não 
registrado de uma marca notória estrangeira, mas só contra o registro 
indevido, e assim mesmo reduzindo o prazo prescricional em favor 
do detentor original a três anos, ressalvada a má fé. É verdade que se 
poderia imaginar uma ação de concorrência desleal, ou de 
concorrência ilícita, contra o utente nacional, embora fosse talvez 
necessário configurar a concorrência efetiva no mercado em causa. 

O importante dessa análise é que ela se volta para o contexto jurídico existente à época 
em que a marca em análise foi usurpada em 1976: onde se aplicava a Convenção de 



Paris, na Revisão de Haia de 1925 (como se viu, a atual Revisão de Estocolmo aplicou-
se apenas na década de 1990).  

Mais recentemente, no nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed. Lumen 
Juris, 2003, e – mais extensamente – em 2007, no nosso Proteção de Marcas, também 
editado pela Lumen Juris, reenfocamos o tema, apontando-se aqui o pertinente, de tal 
forma que se possa ter noção da integridade de nossas reflexões nos 26 anos que vimos 
publicando sobre marcas notórias.  

O que leva à marca notória 

A necessidade de proteção de uma marca além de seu campo natural de proteção é 
sempre demandada pelos seus titulares; mas o reconhecimento pelo direito desse 
interesse muitas vezes tarda, inclusive em atenção aos demais interesses contrastantes 
429. 

A tutela dos efeitos extraterritoriais de uma marca é uma dessas demandas, que obteve 
reconhecimento na revisão de 1925 da Convenção de Paris 430. A questão continua a ser 

                                           
429  Como narra Gama Cerqueira, a aplicação do 6 bis da CUP no Brasil foi objetada pela FIESP: “Em 
face desses julgados, que vinham pôr em risco a segurança dos registros das marcas brasileiras, a 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em 1942, solicitou ao ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio providências ‘no sentido de ser expedido um ato que mantenha a tradição do direito pátrio, de 
não se admitir discussão, impugnação, recurso ou ação, nos casos de simples renovação de registros de 
marcas de fábrica, nem se admitir a aplicação no território nacional do art. 6 bis da Convenção de Paris, 
por conferir ao estrangeiro tratamento mais favorável, que o deferido pela legislação interna ao 
nacional’(vide os pareceres do desembargador FLORÊNCIO DE ABREU, do Dr. ALFREDO B. LOPES 
DA CRUZ e de nossa autoria, em que se fundou a Federação das Indústrias, publicados na Revista 
Forense, vol. 90, pág. 93, págs. 376 e 379). Em virtude da iniciativa da Federação das Indústrias, o 
Governo expediu o dec.-lei nº 6.214, de 20 de janeiro de 1944, cujos arts. 9o e 10 vieram pôr termo às 
importantes questões da renovação dos registros de marcas e da prescrição da ação de nulidade. Após a 
promulgação desse decreto-lei, o Supremo Tribunal Federal reformou, em embargos, o acórdão proferido 
na apelação nº 6.937 (marca Radium), julgando prescrita a ação, de acordo com a sentença de primeira 
instância (Diário da Justiça de 28 de junho de 1945, pág. 2.552, vide a sentença na Revista de 
Jurisprudência Brasileira, vol. 34, pág. 55).)” 
430 Vale aqui, por exatidão histórica, citar o excelente texto de LADAS, Stephen P., Patents, Trademarks, 
and Related Rights – National and International Protection- Vol.II, Cambridge, Massachusetts, Ed. 
Harvard, 1975, pág. 1087-1265: “The Convention sought to protect the rights of a prior user of a mark 
against the background of national laws which differ with respect to the basis of acquisition of trademark 
rights. It was thought that the needs of international trade required the protection of foreign marks which 
had acquired goodwill and a reputation in a given country, regardless of registration, under certain 
equitable conditions, just as in many countries today the trademark law has adopted a compromise 
between the principle of prior use and that of prior registration as a basis of ownership. It was clearly 
realized that a strict system of ownership of a trademark by registration only in its application to foreign 
marks would lead to undesirable results. [Ladas nota o que talvez seja o primeiro precedente: "The 
German Reichsgericht, March 2,1905 (Blatt für Patent-, Muster-, und Zeichenwesen 1905], p. 247), 
confirmed the seizure and confiscation of goods imported in Germany and bearing a trade name of a New 
York company used by it for more than thirty years, as infringing the same mark registered in Germany 
by another New York company only a few months , before such importation"] §680. Article 6bis and Its 
History. An attempt to resolve this problem of international protection was made at the Washington 
Conference. There the French delegation proposed the adoption of a new paragraph in the then article 6 
granting o the first user of a trademark a right of personal possession notwithstanding the exclusive right 
granted to the first registrant of a mark. This proposal failed be-cause of the objection of two countries. 
After World War I, the question was taken up by the Economic Committee of the League of Nations as 
one of the aspects of unfair competition. It was studied by the Committee of Experts, which met at 
Geneva on May 5, 1924, and it was dealt with in Resolution D of the Committee's report.  This resolution, 
with some amendments, was proposed as new article 6bis of the Convention by the International Bureau 



discutida nas revisões posteriores, inclusive com participação ativa da delegação 
brasileira 431.  

Como narramos no texto de 1984, o fundamento jurídico desta proteção vem a reboque 
de sua normatização 432. No entanto, em A Proteção (2007) assim notamos o fenômeno 
que leva ao interesse da proteção extraterritorial: 

4.3. Os efeitos do extravasamento do símbolo  

O direito brasileiro e de outros países tem reconhecido que a 
existência de efeito simbólico fora do âmbito da proteção jurídica 
das marcas pode criar e modificar o direito pertinente433. Conhecida, 
a marca pode ser reconhecida em países onde nunca foi registrada, 
em produtos e serviços para os quais jamais foi usada, ou ser 
apropriada em condições que a lei usualmente vedaria – por falta de 
distingüibilidade como marca.  

Tem-se aqui efeito similar ao da intensificação do valor simbólico 
das marcas, através da significação secundária, como estudado 
acima434. (...)  

4.3.3. O extravasamento simbólico 

A construção da imagem-de-marca, em especial pelas técnicas 
persuasórias e de sedução, cria eficácia simbólica além do alcance da 

                                                                                                                            
to the Conference of The Hague. At the same time, the British and American delegations proposed a 
further exception, to be inserted in the second paragraph of article 6, and covering in some degree the 
cases provided for in the proposed new article. At the London Conference, the International Bureau and 
the British delegation proposed a change in the text, extending the term within which a registration could 
re cancelled from three to seven years, so as to conform to British law. On the contrary, the American 
delegation proposed a substantial modification of article 6bis :0 cover in particular the following points:  
(1) adding a prohibition not only to the registration of a mark infringing a well-known mark but also to 
the use of said infringing mark, (2) extending the prohibition not only to the reproduction or imitation of a 
well-known mark but also to the translation of said mark, (3) covering also the case where the essential 
part of the mark was reproduced, imitated, or translated, (4) providing that knowledge by the infringer of 
the prior use of a mark in a country of the Union should be a basis for protection regardless of whether the 
mark was well known by the interested commercial or industrial circles in the country where protection is 
sought; (5) providing also for the case of misappropriation by an agent, representative, or customer of the 
true proprietor. Leaving aside the last point, which is discussed separately as a new article of the 
Convention, the Conference adopted only points (2) and (3) of the American proposal. The Conference 
was unwilling to extend the period for cancellation even to five years. At the Lisbon Conference point (1) 
of the American proposal at London was finally accepted and point (5) of said proposal became a new 
article 6septies, as will be seen later. Point (4) was vigorously discussed at Lisbon, with the support of the 
AIPPI but failed of adoption.” 
431 Vide Atas da Revisão de Lisboa, pp. 666-667. 
432 A. Troller, "La marque de haute renomée", in La Propriété Industrielle, 1953, p. 73 : "On a parfois é 
prouvé avec une telle force le besoin de protéger le titulaire de la marque usurpée, que la doctrine et la 
jurisprudence ont admis le principe de cette protection avant même de parvenir à lui trouver un 
fondement rationnel en droit positif". 

433  [citação do original] MOSTERT, Frederick W. Famous and well known marks, Butterworths, 1997. 

434  [citação do original] Yves St. Gall referia-se a um terceiro efeito da notoriedade, que, no entanto, não diz 
respeito à criação de um valor econômico suscetível de parasitismo: é o de, em certos casos, superar os princípios de 
novidade ou de originalidade. Como se viu no tocante ao secondary meaning, a falta de distintividade de um signo 
pode convalescer por efeito de sua divulgação ou fama, em relação a determinado empresário. "Las Marcas Notorias 
en Derecho Comparado": in Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica. 21/22, 1973, ps. 387 e segs. 
Entre nós, vide Mauricio Lopes de Oliveira, “O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta”. 
Revista da ABPI, Nº 46 - Mai/Jun de 2000, p. 8 



concorrência e dos direitos de exclusiva. Ou seja, o significante da 
marca significa – aponta origens – que não necessariamente 
correspondem à circulação de produtos e serviços. O símbolo 
extravasa o mercado, o vinculum juris, ou ambos. (...)  

4.3.3.1. Significação e notoriedade 

A marca cujo poder de identificação e atração constitui um valor 
econômico realizado, e que, no dizer de Pillet435, pertence ao 
vocabulário dos consumidores e lhes permite trocar experiência a 
respeito dos produtos identificados, é a chamada “grande marca”. 
Quando, em virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo 
que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico, 
tem-se a “marca notória” 436. 

Noção similar se lê em outro trecho do voto vencedor no Acórdão do 
TJRS no Agravo Interno, da Décima Terceira Câmara Cível Nº 
70013882063:  

Aliás, sobre o tema, reputo relevante a citação de Maitê Cecília Fabri 
Moro (in op. cit., p.77), quando aborda o tema sobre a notoriedade 
de marcas:  

“O professor de Estratégia de Marketing na Universidade da 
Califórnia, David Aaker, define o conhecimento da marca como “a 
capacidade que um comprador potencial tem de reconhecer ou de se 
recordar de uma marca como integrante de uma certa categoria de 
produtos”. (grifei).  

À vista desta compreensão, tem-se a necessária distinção entre 
notoriedade e reputação, uma vez mais abordada pela referida autora 
(in op.  cit, 85-86):  

“A notoriedade diz respeito, como já visto, ao conhecimento por um 
determinado número de consumidores. Já na reputação, além do 
conhecimento dos consumidores, da notoriedade que lhe é 
pressuposta, há transmissão de valores. Valores, geralmente 
advindos da qualidade do produto, que conferem à marca fama, 
celebridade, renome, prestígio. A transmissão dos mencionados 
valores é tão intensa no caso da reputação que não só indicam o 
valor dos produtos e serviços fornecidos pelo titular, mas 
transportam esses valores para qualquer outro produto ou serviço 
que seja assinalado por essa marca”. 

A autora citada no acórdão distingue também, dois estágios de força 
simbólica nas marcas: o simples conhecimento (que Pillet denomina 
grande marca e ela, notória), e a capacidade de transferência de valor 
(que ela denomina reputação).  

                                           
435  [citação do original] Les Grandes Marques, PUF/1962, p. 69. 

436  [citação do original] Quanto aos limites do processo evocativo, vide Dogan, Stacey L., "An Exclusive Right to 
Evoke". Boston College Law Review, Vol. 44, 2003. Disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=410547 or DOI: 
10.2139/ssrn.410547. Diz o autor: “The critique therefore targets evocation as a right in and of itself, and not as a 
piece of evidence to be considered in an infringement suit. Thus, one work’s evocation of another is certainly relevant 
to proof of substantial similarity in a copyright case, but it does not alone establish that a defendant has wrongfully 
appropriated copyrighted expression. Likewise, to dilute a famous mark, a trademark should come closer than merely 
calling the mark to mind, and evocation of a person’s identity should be a necessary, but not suficient, prerequisite to 
a right of publicity claim.” 



Na base destas noções está, de um lado, o conceito de concorrência 
e, de outro, o de extravasamento simbólico. Os direitos de 
propriedade industrial constituem todos eles, a proteção jurídica de 
uma determinada posição no mercado437; a questão da marca notória 
vem a ser exatamente a existência de um valor simbólico, com 
potencial econômico (a boa fama) num mercado em que o seu 
possuidor não atua diretamente.  

Daí, o conceito de “concorrência parasitária”438 e a respectiva 
proteção contra ela. Dá-se a (mal chamada) concorrência parasitária 
quando uma empresa, utilizando-se da boa fama de outra, consegue 
vantagem econômica para atuar num mercado ou segmento de 
mercado (geográfico ou de utilidade) em que a detentora da boa 
fama não compete. A solução jurídica da “marca notória” vem a ser, 
precisamente, a maneira de o titular de um signo distintivo se 
proteger da concorrência parasitária439. (...)  

Assim, uma marca que é protegida em um país não o será necessariamente em outro; 
mas se a marca impacta em outro país no qual inexiste proteção, se a significação da 
marca extravasa o território – a Convenção confere ao titular de tal marca um tipo de 
proteção, que não é exatamente a propriedade (ou mais precisamente,  a exclusividade) 
que um registro no segundo país daria.  

Mas .... isso só ocorre quando existe notoriedade da marca no país onde inexiste 
proteção.  

O que é, então, a notoriedade para os propósitos de nosso estudo? Diz Faria Correa 440, 
usando extensa e adequadamente da metáfora:  

A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a 
marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do 
ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida 
independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo. A 
notoriedade é correlata à genericidade. A genericidade é o negativo 
(= imprestabilidade universal para servir como elemento de 
identificação de um produto ou serviço, por refletir, no plano lógico-
sensorial, o próprio produto ou serviço).A notoriedade é o positivo 
(= idoneidade universal, absoluta para servir de elemento de 
identificação de um produto ou serviço). Notoriedade é magia e 
magia é a capacidade de se criar o efeito sem a causa, produzindo do 
nada. Notória a marca, e a sua utilização impregna de magia 
qualquer produto, tornando-o vendável. A vendabilidade do produto 
emerge do poder de distinguir, do poder de atrair o público. 

                                           
437   [citação do original] ROUBIER, Paul. "Droit de la propriété industrielle". Sirey. vol. I, 1952, p. 24. 

438  [citação do original] Concorrência parasitária nesse sentido é um misnomer: o uso normal da expressão é 
conotar que o uso da marca por terceiros, mesmo fora da concorrência, deveria ser reprimido como contrafação. Na 
verdade, a colisão de interesses no caso desse fenômeno não é no mercado real, mas na disponibilidade do 
significante marcário para expansão da imagem-de-marca. Assim, o uso da expressão nesse sentido é inteiramente 
retórico.  

439[citação do original] Note-se que, sistematicamente, fora de um contexto de concorrência efetiva, temos 
rejeitado a noção do parasitismo não confusório. As idéias de que o aproveitamento do trabalho alheio, por si só, 
mesmo sem confusão do consumidor, representem ilícito vão contra a estrutura constitucional brasileira.  

440 José Antonio B. L. Faria Correa O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas, Revista da ABPI, Nº 37 - Nov. 
/Dez. 1998. 



E, por sua vez, Stephen Ladas 441, discutindo o que é ser “notório”: 

Certamente, isso significa algo mais do que apenas "conhecido". 
"Notoire" em francês significa algo que é do conhecimento comum, 
ou uma coisa evidente. Assim, não basta que uma marca tem sido 
utilizado em vendas de simples aparência ou em operações isoladas, 
ou que se tornou conhecida por um único cliente ou para alguns 
clientes.  

Deve ser demonstrado que os círculos comerciais em particular ou a 
determinada categoria de clientes para os produtos em causa tinham 
conhecimento da marca.  

A natureza específica dos bens em causa é relevante. A marca 
utilizada para uma máquina ou aparelho que tem uma clientela 
pequena ou um círculo limitado de vendedores pode não se tornar 
conhecida em circunstâncias diferentes de uma marca amplamente 
aplicável a um cosmético ou um produto alimentar.  

O tempo de uso não é necessariamente relevante. O usuário de uma 
marca pode ter lançado a marca por um tipo de publicidade de 
impacto, e isso pode ter feito isso bem conhecido praticamente 
durante a noite, enquanto no outro caso, sem qualquer publicidade, a 
marca pode não se tornar conhecida até após algum tempo. 

Assim, a marca se torna conhecida além do território, por uso ou por fama. A marca 
aponta para uma origem, que – mesmo sem que a fama ou uso torne claro quem seja, 
fica nítido que é uma origem externa ao território nacional. Como veremos a seguir, é 
essa noção – ainda que imprecisa quanto a quem a origem aponta – que é consagrada no 
art. 6 bis da CUP.  

Para entender esse fenômeno, é primeiro necessário distinguir a marca e o brand ou 
imagem-de-marca. Esse valor, que se desprega e vai além da marca como registrada e 
protegida na origem é assim descrita em nossa tese de doutorado 442: 

(...) é a análise diádica de Saussure que melhor explica o sistema 
marcário atual. Nesta operação, no signo marcário o significante é o 
objeto do registro – nome ou emblema; o significado é a imagem-de-
marca443:  

                                           
441 “Certainly, it means something more than merely "known." "Notoire" in French means something 
which is of common knowledge or a manifest thing. Thus, it is not enough that a mark has been used in 
token sales or in isolated transactions or that it has become known to a single customer or to a few 
customers. It must be shown that the particular trade circles or the particular class of customers for the 
goods concerned had knowledge of the mark. The particular nature of the goods concerned is relevant. A 
mark used for a machine or apparatus which has a small clientele or a limited circle of sellers may 
become well known under circumstances differing widely from a mark applicable to a cosmetic or to a 
food product.137 The time of use is not necessarily relevant. The user of a mark may have launched the 
mark by a crashing kind of publicity, and this may have made it well known practically overnight, while 
in another case, without any publicity, the mark may not become well known for some time”. LADAS, 
Stephen P., Patents, Trademarks, and Related Rights – National and International Protection- Vol.II, 
Cambridge, Massachusetts, Ed. Harvard, 1975, pág. 1087-1265. 

442 A função simbólica na construção do signo marcário, UERJ, 2006. 

443 [Nota do original]A imagem-de-marca é o que usualmente se denomina Brand. Na definição da Wikipedia, “A 
brand is a collection of images and ideas representing an economic producer; more specifically, it refers to the 
concrete symbols such as a name, logo, slogan, and design scheme. Brand recognition and other reactions are created 
by the accumulation of experiences with the specific product or service, both directly relating to its use, and through 
the influence of advertising, design, and media commentary. A brand is a symbolic embodiment of all the 



In the past decades, if not the past century, trademark producers have 
made a mockery of both these assumptions. They have discovered in 
the trademark a remarkably productive tool for the commodification 
of distinction, for the packaging and selling of sign value. The 
emergence of a sign economy of “semiurg[y]” rather than 
“metallurg[y],” of “pure image production and marketing,” has 
worked enormous stresses on the triadic edifice of the mark and on 
the law designed to preserve it. It has ultimately led to the merger of 
the signified and referent, and the emergence of the dyadic 
trademark structuration444. 

Tal ocorre de várias formas. Em primeiro lugar, a marca toma a si 
mesma como referente, passando a se tornar objeto de consumo; no 
que se denominaria monetização. De outro lado, com a emergência 
de marcas tridimensionais e proteção ao trade dress, ocorre uma 
diluição do papel do significante, que se amolda ao referente. (...)  

Mas o mais flagrante fenômeno jurídico quanto às marcas é a 
configuração delas como um significado flutuante, marcas que 
significam em si mesmas, sem apontar para origem ou referente.  

Referential value is annihilated, giving the structural play of value 
the upper hand. The structural dimension becomes autonomous by 
excluding the referential dimension, and is instituted upon the death 
of reference .... The emancipation of the sign: remove this archaic 
obligation to designate something and it finally becomes free, 
indifferent and totally indeterminate, in the structural or combinatory 
play which succeeds the previous rule of determinate equivalence... 
The floatation of money and signs, the floatation of needs and ends 
of production, the floatation of labor itself. ... the real has died of the 
shock of value acquiring this fantastic autonomy445. 

(...) O direito brasileiro e de outros países tem reconhecido que a 
existência de efeito simbólico fora do âmbito da proteção jurídica 
das marcas pode criar e modificar o direito pertinente446. Conhecida, 
a marca pode ser reconhecida em países onde nunca foi registrada, 

                                                                                                                            
information connected to a company, product or service. A brand serves to create associations and expectations 
among products made by a producer. A brand often includes an explicit logo, fonts, color schemes, symbols, which 
may be developed to represent implicit values, ideas, and even personality” http://en.wikipedia.org/wiki/Brand, 
visitado em 25/10/2206”. A manifestação jurídica da imagem-de-marca, em sua estabilidade, é o goodwill, clientela 
ou fundo-de-comércio.  

444 [Nota do original] BEEBE [BEEBE, Barton. “The Semiotic Analysis Of Trademark Law”, 622 51 UCLA Law 
Review, 621 (2004)], op. cit., p. 656. O texto poderia ser assim traduzido: “Nas últimas décadas, se não o século 
passado, os produtores de marca têm levado ao ridículo ambos os pressupostos. Eles descobriram, na marca, uma 
ferramenta extremamente produtiva para a mercantilização da distinção, para o acondicionamento e venda do valor 
do sinal. O surgimento de uma economia de sinal de "semiurgia' {criação de signos) ao invés de "metalurgia", de 
"produção de imagem e marketing puro", tem exercido enormes pressões sobre o edifício triádico da marca e sobre a 
legislação concebida para preservá-la. Ele levou finalmente à fusão do significado e referência, e o surgimento da 
estruturação diádica da marca”.  

445 [Nota do original] BAUDRILLARD, “Symbolic Exchange”, Sage Publications Ltd Londres, (December 7, 1993) 
p. 6–7. O Texto poderia ser assim traduzido: “O valor referencial é aniquilado, fazendo que o elemento estrutural do 
valor passar a ser o predominante. A dimensão estrutural torna-se autônoma, excluindo a dimensão referencial, e é 
instituído após a morte da referência. ... A emancipação do sinal: retirar esta obrigação arcaica de designar alguma 
coisa, e tornar-se finalmente livre, totalmente indiferente e indeterminado, um elemento estrutural ou combinatório 
que sucede a regra anterior de equivalência determinada ... A flutuação da moeda e sinais, a flutuação das 
necessidades e fins da produção, a flutuação do próprio trabalho. ... a realidade morreu no choque do valor ao adquirir 
essa autonomia fantástica”.    

446 MOSTERT, Frederick W. Famous and well known marks, Butterworths, 1997. 



em produtos e serviços para os quais jamais foi usada, ou ser 
apropriada em condições que a lei usualmente vedaria – por falta de 
distingüibilidade como marca. 

Ora, a proteção da marca notória recai sobre ela em si mesma, em sua integridade, em 
sua imagem-de-marca. Como notam todos os mais relevantes tratadistas, o direito 
atribui a tutela, independente da consciência de quem seja o efetivo titular da relação 
jurídica pertinente ao registro. 

Vamos interromper aqui nossa análise, para entrar num aspecto crucial: a noção de 
territorialidade das marcas.  

Da questão da territorialidade 
A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade goza de 
proteção especial, sendo uma exceção ao princípio da territorialidade 
das marcas. Inteligência do art. 6º bis da Convenção da União de 
Paris, artigo 16 do Acordo TRIPs e do art. 126 da Lei nº 9.279/96. 
Apelação Cível 359264 Proc.1994.51.01.042862-4, Primeira Turma 
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por 
unanimidade, 09 de setembro de 2008. 447 

Como vimos, dos vários efeitos da notoriedade, interessa-nos neste passo o fenômeno 
da extraterritorialidade. Sobre esse assunto, assim escrevemos (em nosso Proteção de 
Marcas): 

7.2 A marca é um direito territorial  

A primeira constatação que se impõe a respeito de uma marca é que 
o respectivo registro e proteção têm efeito estritamente nacional. 
Essa é tanto a regra de direito quanto a realidade dos fatos: apenas 
um conjunto estatisticamente irrelevante de todas as marcas sofre 
exceção a esse princípio.  

O registro da marca, como diz o Código da Propriedade Industrial 
em seu art. 129448, garante em todo território nacional a sua 
propriedade e uso exclusivo. Vale dizer, assegura um direito 
oponível contra toda e qualquer pessoa que, no território nacional, 
pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou 
serviços iguais, semelhantes ou afins. Disposição comparável se 
encontra nas outras legislações estrangeiras.  

O direito sobre a marca é, assim, essencialmente territorial, nacional, 
no caso de marcas registradas, ou nos limites factuais do uso na 
efetiva concorrência449. O alargamento dos mercados internacionais 
de bens e serviços ainda não abalou esse princípio450.  

                                           
447 No mesmo teor: “Igualmente, não prevalece a exigência do § 2.º do art. 158 da Lei n.º 9.279-96, já que 
“a marca notoriamente conhecida constitui exceção ao princípio da territorialidade, sendo desnecessário o 
seu registro no Brasil para gozar da proteção do artigo 8.º da Convenção da União de Paris” (TRF – 2.ª 
Região – AC 170937 – Processo 9802188190 – Relator Juiz Paulo Barata – Decisão Unânime em 
04.11.2003 – DJ de 28.11.2003 – p. 215/228). 

448 [Nota do original] A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as 
disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto 
às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. 

449 [Nota do original] “The law of trademarks rests upon territoriality.” 3 Rudolf Callmann, Callman On Unfair 
Competition, Trademarks And Monopolies § 20:26, at 20-163 (2d ed. 1950). “The concept of territoriality is basic to 
trademark law...” Person’s Co. v. Christman, 900 F.2d 1565, 1568–69 (Fed. Cir. 1990).“[T]he Paris Convention... 



Assim descreve Thais Castelli, em seu estudo monográfico sobre o 
assunto, os efeitos do registro marcário no sistema brasileiro: 

Sua eficácia é limitada ao território deste Estado, o que determina a 
relatividade do direito de propriedade da marca no espaço, daí falar-
se em Princípio da Territorialidade tendo o registro/uso local como 
elemento de conexão, que determina a lei local como única e 
exclusivamente aplicável. Referido princípio implica, pois, em uma 
forma de limitação da propriedade deste bem intelectual. A tutela 
jurídica dispensada ao bem é estritamente territorial e vinculada ao 
respectivo registro ou uso local (elementos de conexão), incidindo 
exclusivamente para aquisição e exercício do direito a lei territorial 
do Estado em que se requer o registro (sistema constitutivo) ou 
procede-se ao uso local (sistema declaratório), sistema atinente ao 
Princípio da estrita Territorialidade das leis. Em suma, ressalta-se 
que a própria existência do bem, enquanto bem juridicamente 
tutelado, está limitada às fronteiras estatais do local do registro/uso, 
assim como o próprio Direito, não produzindo efeitos extra 
territorium 451. 

Confira-se que a marca não registrada, protegida sob os influxos da 
concorrência desleal, não tem proteção nacional, mas, quando 
aplicável, somente a do mercado restrito no qual a marca é usada e a 
concorrência se insere. Veremos isso mais adiante. Mas, também 
para essas, vale a regra territorial, ainda que não no território 
nacional como um todo.  

Em sistemas como o americano, nos quais a proteção das marcas se 
centra na do goodwill, ou fundo de comércio, e por isso mesmo 
também no uso, o efeito nacional só ocorre em fase histórica muito 
recente. As marcas, protegidas pela common law, ou seja, pelo 
direito estadual, tinham no máximo efeito local – só em 1946 deu-se 
registro de efeito nacional, assim mesmo ainda sob o pressuposto do 
uso anterior.  

                                                                                                                            
recognizes the principle of the territoriality of trademarks.” 4 J. Thomas Mccarthy, Mccarthy On Trademarks And 
Unfair Competition § 29:25, at 29-67 to 29-68 (4th ed. 2004). “[Our holding] is consistent with the fundamental 
doctrine of territoriality upon which our trademark law is presently based.” Barcelona.com, Inc. v. Excelentisimo 
Ayuntamiento de Barcelona, 330 F.3d 617, 628 (4th Cir. 2003). Graeme B. Dinwoodie, Trademarks and Territory: 
Detaching Trademark Law From the Nation-State, 41 Hou. L. Rev. 885 (2004), encontrado em 
www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/ courses/fall04/papers/Dinwoodie%20DetachingTMLaw.pdf, vistado em 
30/12/05, (...) is an axiomatic principle of domestic and international trademark law that trademarks and trademark 
law are territorial.  

450 [Nota do original] “Yet recently some scholars have suggested that “the territorial model of trademark law ... is 
an anachronism” in the global market (Marshall A. Leaffer, The New World of International Trademark Law, 2 
Marq. Intell. Prop. L. Rev. 1, 28 (1998).).. Austin, Graeme W., "The Territoriality of United States Trademark Law" . 
Intellectual Property And Information Wealth, Peter Yu, ed., Praeger Press, 2007 Disponível em SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=896620 (data de acesso em 24/02/2006). “Given the realities of an increasingly globalized 
marketplace in trademarked goods, and the rise of heavily promoted, almost ubiquitous, international brands, to insist 
on legal segregation of goodwill according to national legal systems may be becoming an increasingly unsustainable 
position. Such an approach may be insufficiently sensitive to problems arising because of the interrelationship 
between legal systems, at a time when neither consumers themselves nor the vehicles for disseminating information 
about brands is tethered within domestic borders”. 

451 [Nota do original] CASTELLI, Thais, Propriedade Intelectual: o princípio da territorialidade. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 162.  



O que se precisa enfatizar é que – de nenhuma forma - existe, ainda, 
uma marca internacional452. Os mesmos signos, ou signos análogos, 
mesmo se de titularidade de uma mesma pessoa, constituem famílias 
de marcas registradas nos vários países, com completa 
independência jurídica em cada jurisdição453.  

O sistema vigente, na verdade, veda a existência de uma marca 
transnacional454 - e iniciativas para que isso não se desse foram 
rejeitadas pelos países da União455.  

A essência deste limite está no disposto na CUP456: 

Art. 6o 

(3) Uma marca regularmente registrada num país da União será 
considerada como independente das marcas registradas nos outros 
países da União inclusive o país de origem. 

Na explicação do intérprete mais autorizado, mesmo oficial, da 
Convenção: 

Uma vez registrada em um país da União, a marca permanece 
independente e não é afetada pelas vicissitudes de registros similares 
em outros países, inclusive o país de origem457. (Itálicos do original)  

Assim também, explica o Manual da OMPI 458: 

                                           
452 [Nota do original] No entanto, existe uma marca comunitária na Europa: Council Regulation 40/94 of 20 
December 1993 on The Community Trademark, 1994 O.J.  

453 [Nota do original] Numa descrição de Graeme B. Dinwoodie, Private International Aspects of the Protection of 
Trademarks, WIPO Doc. No. WIPO/PIL/01/4 (January 2001), “because trademark rights are (like all intellectual 
property rights) territorial in nature, different producers may own rights in the same mark for the same class of goods 
in different countries. Producer X may use a mark in state A that is separately used (and owned and registered) by 
Producer Y in state B. This may occur because each initially markets its product in only one country or because, 
although Producer X wishes to market its goods in both countries, it finds upon seeking to register the mark in state B 
that the mark is already owned by Producer Y. International trademark disputes will arise where one producer seeks 
to expand into the territory of the other, or where the goods of one producer travel into the market of the other. That 
is, both parties may have legitimate, discrete national trademark rights that conflict only when one or both seek to 
operate in the international marketplace.” 

454 [Nota do original] É o que explicita julgado do Tribunal Regional Federal da 2a. Região dos Estados Unidos: 
Vanity Fair Mills, Inc. v. T. Eaton Co., 234 F.2d 633, 640 (2d Cir. 1956) (“The [Paris] Convention is not premised 
upon the idea that the trade-mark and related laws of each member nation shall be given extraterritorial application, 
but on exactly the converse principle that each nation’s law shall have only territorial application.”). 

455 [Nota do original] Doris Estelle Long, "Unitorrial" Marks and the Global Economy, J. Marshall Rev. Intell. Prop. 
L. [Page #] (2002). “In 1911, the French Delegation to the Washington Diplomatic Conference proposed an 
additional provision to the Paris Convention which would give a registered mark owner the right to continue to use 
the mark in another country, without a registration, even in the face of registration by a third party in such country. Id. 
This effort to obtain concurrent use rights for unregistered marks presaged the 1925 draft amendment to the Paris 
Convention that included the requirement of fame for the protection of such unregistered marks”. See Ludwig 
Baeumer, International Legislative History Within the Framework of WIPO, and the Recognition and Protection of 
Famous and Well-Known Marks, in Frederick Mostert, Famous and Well-Known Marks 127-28 (1997). 

456 [Nota do original]Walter J. Derenberg, Territorial Scope and Situs of Trademarks and Goodwill, 47 VA. L. REV. 
733, 734 (1961). 

457[Nota do original] BODENHAUSEN, Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 88.  
458[Nota do original] O Manual da OMPI, publicação 489 da Organização, é encontrado em 
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf (interpretação dos atos 
internacionais). O Texto completo é encontrado em http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/ : 

Independence of Trademarks 



Independência das Marcas 

5.78 artigo 6 º da Convenção estabelece o importante princípio da 
independência das marcas nos diferentes países da União, e em 
particular a independência das marcas depositada ou registrada no 
país de origem daqueles depositada ou registrada em outros países 
da União. 

5.79 A primeira parte do artigo 6 estabelece a aplicação do princípio 
básico do tratamento nacional ao depósito e registro de marcas nos 
países da União. Independentemente da origem da marca cujo 
registro é pedido, um país da União pode aplicar exclusivamente a 
sua legislação nacional para determinar as condições de 
apresentação e de registro da marca. A aplicação do princípio do 
tratamento nacional, afirma a regra da independência das marcas, 
uma vez que o seu registro e manutenção dependerá exclusivamente 
de cada legislação nacional. 

5.80 Este artigo também prevê que um pedido de registro de uma 
marca, apresentada em qualquer país da União por uma pessoa que 
tem direito aos benefícios da Convenção, não pode ser recusado, 
nem pode ser cancelado um registro com o fundamento de que o 
pedido de inscrição, ou renovação da marca não foi efetuada no país 
de origem. Esta disposição estabelece a regra expressa de que a 
obtenção e manutenção de um registro de marca em qualquer país da 
União não podem ser feitas com dependência da aplicação, a 
matrícula ou renovação da mesma marca no país de origem da 
marca. Portanto, nenhuma ação em relação à marca no país de 
origem pode ser exigida como pré-requisito para a obtenção de um 
registro da marca naquele país. 

                                                                                                                            
5.78 Article 6 of the Convention establishes the important principle of the independence of trademarks in 
the different countries of the Union, and in particular the independence of trademarks filed or registered 
in the country of origin from those filed or registered in other countries of the Union. 

5.79 The first part of Article 6 states the application of the basic principle of national treatment to the 
filing and registration of marks in the countries of the Union. Regardless of the origin of the mark whose 
registration is sought, a country of the Union may apply only its domestic legislation when determining 
the conditions for the filing and registration of the mark. The application of the principle of national 
treatment asserts the rule of independence of marks, since their registration and maintenance will depend 
only on each domestic law. 

5.80 This Article also provides that an application for the registration of a mark, filed in any country of 
the Union by a person who is entitled to the benefits of the Convention, may not be refused, nor may a 
registration be canceled, on the ground that filing, registration or renewal of the mark has not been 
effected in the country of origin. This provision lays down the express rule that obtaining and maintaining 
a trademark registration in any country of the Union may not be made dependent on the application, 
registration or renewal of the same mark in the country of origin of the mark. Therefore no action with 
respect to the mark in the country of origin may be required as a prerequisite for obtaining a registration 
of the mark in that country. 

5.81 Finally, Article 6 states that a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as 
independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin. This 
means that a mark once registered will not be automatically affected by any decision taken with respect to 
similar registrations for the same marks in other countries. In this respect, the fact that one or more such 
similar registrations are, for example, renounced, cancelled or abandoned will not, eo ipso, affect the 
registrations of the mark in other countries. The validity of these registrations will depend only on the 
provisions applicable in accordance with the legislation of each of the countries concerned. 



5.81 Finalmente, o artigo 6 º prevê que uma marca devidamente 
registrada num país da União será considerada como independente 
das marcas registadas nos outros países da União, incluindo o país 
de origem. Isto significa que uma marca, uma vez que seja 
registrada, não será automaticamente afetada por qualquer decisão 
tomada com respeito aos registros semelhantes para as mesmas 
marcas em outros países. A este respeito, o fato de que uma ou mais 
registros semelhantes, por exemplo, forem renunciados, cancelados 
ou desistidos não afetam – por si só - os registros da marca em 
outros países. A validade destes registros dependerá apenas das 
disposições aplicáveis em conformidade com a legislação de cada 
um dos países em causa. 

É de se lembrar que o mesmo princípio – o de independência – se 
aplica também às patentes, à luz do art. 4bis da Convenção.  

Diz Thais Castelli, expressando o teor desse dispositivo: 

Os Estados soberanos são exclusivamente competentes para reger, 
de forma independente, no limite de seus territórios, sobre o direito 
de propriedade da marca, o que vale dizer aspectos da proteção e 
forma de aquisição, respeitado o mínimo convencionado entre os 
Estados membros da União. A pessoa que pretender obter a 
proteção legal e ter reconhecida sua titularidade da marca deverá 
observar a lei local e cumprir com o requisito do registro/uso local 
para aquisição da propriedade em cada país em que tiver interesse. O 
direito de propriedade da marca será independente dos demais 
direitos obtidos quanto ao mesmo bem nos diversos países, sendo os 
respectivos Estados que o concederam competentes para decidir 
sobre quaisquer questões jurídicas advindas deste bem intelectual. 
Em face destas circunstâncias, a característica múltipla do mesmo 
bem implica na multiplicação de direitos, quantos forem os 
territórios de registro/uso.459 

Não só aí o direito internacional em vigor prescreve a independência 
das marcas umas das outras. Pode-se também discernir uma regra de 
territorialidade nos princípios de tratamento nacional tanto da CUP 
quanto de TRIPs460. 

7.2.1 Efeitos e exceções da territorialidade 

A territorialidade estrita da marca tem, pelo menos, três efeitos: 

Pluralidade de titulares. Podem coexistir múltiplos registros sobre o 
mesmo signo, nos vários países, inclusive no âmbito da mesma 
especialidade. Assim, diferentes titulares da mesma marca 
(hipotética) Beowulf na Austrália, Equador e Irlanda poderiam 
assinalar a atividade editorial, sem colisão de direito461.  

                                           
459 [Nota do original] CASTELLI, Thais, Id. Eadem., 163. 

460 [Nota do original] Subafilms v. MGM-Pathe Comms., 24 F.3d 1088 1097 (9th Cir. 1994), en banc: “the national 
treatment principle implicates a rule of territoriality.” 

461 [Nota do original] CASTELLI, Thais, op. cit. p. 168. “A efetiva aquisição da propriedade pelo particular (pelo 
registro válido expedido pelo Estado ou constatação do direito de propriedade pelo uso, dependendo do sistema 
adotado) dependerá única e exclusivamente do cumprimento das condições e requisitos internos deste Estado, 
principalmente quanto à disponibilidade do signo, que significa que o mesmo signo não pode ter sido 
registrado/usado anteriormente por outrem, como elemento de identificação de uma mesma classe de produtos ou 
serviços, neste mesmo território (daí falar-se na condição da novidade relativa da marca). Por conseguinte, não terá 



Esta pluralidade se expressa no fato de que a novidade (i.e., 
apropriabilidade) do signo marcário é apurada em esfera nacional. 
Precisa Gama Cerqueira462: 

Sobre este ponto, POUILLET
463, afastando a hipótese de fraude, em que 

a marca tenha sido adotada de má-fé, visando à confusão com a 
marca estrangeira, ensina que o fato de ser a marca usada em outros 
países não impede que ela seja validamente adquirida por quem 
primeiro a empregue na França. Como consequência lógica, deve ser 
impedido ao titular da marca estrangeira o seu uso nesse país. 

Essas mesmas consequências dos princípios gerais do instituto 
têm inteira aplicação no nosso direito. 

(b)  Pluralidade de direitos Podem-se discernir diferentes efeitos da 
exclusividade sobre o mesmo signo em jurisdições diversas. Beowulf 
pode ter proteção extremamente restrita na Inglaterra, pelas 
conotações que a expressão tem no ambiente cultural inglês, mas 
alcançar oponibilidade em largo espectro no Equador.  

(c)  Pluralidade de requisitos Podem ocorrer diferentes requisitos de 
aquisição da propriedade sobre o mesmo signo em diferentes 
jurisdições. Para se aceder ao registro nacional americano, dever-se-
ía provar o uso de Beowulf no comércio local, o que não aconteceria 
no Brasil.  

As exceções ao princípio da territorialidade serão analisadas mais 
abaixo, ao tratarmos do efeito extraterritorial da notoriedade das 
marcas, da proteção assegurada pela CUP sob o princípio telle 
quelle, e ainda algumas peculiaridades limitadas à lei 9.279/96.  

7.2.2. Fundamentos da territorialidade 

7.2.2.1. A marca não registrada 

Uma marca não registrada tem, em princípio, proteção apenas nos 
exatos limites geográficos de fato de seu mercado pertinente464. Ela é 
protegida, sob os parâmetros da repressão à concorrência desleal, do 
jeito em que é efetivamente usada na realidade da concorrência entre 
agentes econômicos465.  

A fixação do mercado pertinente depende de fatores geográficos, 
tecnológicos e principalmente históricos. Uma padaria, especializada 
em pão francês, atenderá seu bairro, não competindo com outra em 
bairro distinto; uma pizzaria de entrega em domicílio terá um 

                                                                                                                            
qualquer importância eventual aquisição prévia deste signo por terceiro em outro território, sendo a constatação da 
existência de marcas já registradas /usadas por outros titulares (o que chama-se de anterioridades) verificada, 
independentemente, no território do Estado em que se requer a proteção legal. Este limite de espaço representa, 
segundo Paul Roubier, condição de existência da anterioridade em matéria de marca”.  

462 [Nota do original]  CERQUEIRA, Gama. “Tratado da Propriedade Industrial”, Revista Forense, 1946, vol. I, no. 
137, p. 384. 

463 [Nota do original] POUILLET, oput, p. 39. 

464 [Nota do original] Nesse contexto, a construção desse critério se aproxima em muito da territorialidade das 
marcas estaduais americanas, como se vê em B. Dinwoodie,Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law 
From the Nation-State, op. cit., p. 893-897. No entanto, pelo menos no sistema brasileiro, não há vínculo necessário 
no direito vigente entre a marca e o fundo de comércio ou estabelecimento, com exceção do caso do direito de 
precedência ao uso.  

465 [Nota do original] Os efeitos do renome e notoriedade da marca podem excepcionar essa regra, conforme a lei. 



mercado um pouco maior. O mercado de açúcar, com maior ou 
menor influência das barreiras alfandegárias, tem escala 
internacional. Os tribunais têm aceitado tal fixação como elemento 
primário de análise466. 

A Comissão Européia define o mercado geográfico relevante, para 
efeitos de análise antitruste, como “o território no qual as empresas 
interessadas intervêm na oferta e procura de produtos ou serviços, no 
qual as condições de concorrência são suficientemente homogêneas 
e em que as condições de concorrência são substancialmente 
distintas das prevalecentes em territórios vizinhos.”467 Embora para a 
análise marcária os fatores simbólicos são tão, e às vezes mais, 
relevantes, do que os de mercado real, a definição será aplicável, no 
pertinente.  

7.2.2.2. Das marcas registradas 

O território pertinente a uma marca não registrada, como visto, é 
resultante do fato de seu uso efetivo na concorrência. Tal definição 
geográfica, crucial quando se apura a concorrência desleal – 
fundamento jurídico que assegura a proteção das marcas não 
registradas –, diminui de importância na proporção em que o 
interesse jurídico em questão tem seus limites geográficos definidos 
por lei, e não pelo fato da efetiva concorrência. Ou seja, quando a 
marca passa a ser registrada.  

O registro cria um espaço primário de direito – não de fato -, com 
uma dimensão geográfica que, no sistema brasileiro, é nacional (ao 
contrário do que ocorre com os nomes empresariais sob o regime do 
Código Civil de 2002, cuja proteção não vai além do território do 
estado468). Assim, seja qual o mercado pertinente, uma marca 
registrada terá proteção nacional.  

No entanto, não se eliminará a importância do mercado geográfico 
real mesmo nos casos de marcas registradas, já que – por exemplo - 
quando se analisa a efetiva lesividade de uma violação dessa marca, 
o mercado efetivo, e não o legal, será tido como parâmetro 
pertinente. Também a realidade dos fatos da concorrência será 
determinante quando o conflito se dá entre dois signos registrados469. 

                                           
466 [Nota do original] Tribunal de Justiça do RS Apelação Cível nº 588010090, Segunda Câmara Cível, Relator: 
Des. Manoel Celeste dos Santos, Julgado em 06/04/88 - Ementa: Cominatória. Abstenção de uso de nome ou 
denominação comercial. Situada a lei na ampla esfera da semelhança e conivência de firmas ou denominações, 
incumbiu-se a doutrina e jurisprudência de temperamentá-la, adjungindo situações de mesmo lugar, confusão 
manifesta, prejuízo evidente, concorrência de alguma forma, concorrência desleal, aproveitamento de situações e 
motivação de uso, mesmo ramo de negócios e outros incidentes viáveis em casos da espécie presente (...) (citado de 
www.tjrj.org.br). 

467 [Nota do original] Ato de Concentração CADE 27/95, voto da relatora.  

468 [Nota do original] Paradoxalmente, o nome comercial é protegido sem requisito de registro e em escala nacional 
sob o art. 8º. da Convenção de Paris. 

469 [Nota do original] Sob pena do ataque ao due process of law, vedado pelo art. 5º da Carta da República. Vide a 
decisão do Tribunal de Justiça do RS Recurso: Apelação Cível 598443851 relator: Henrique Osvaldo Poeta Roenick 
Ementa: ação cominatória. Uso e propriedade de marca. Similitude entre as marcas utilizadas pela autora e pela ré. 
Em que pese certa similitude entre a marca utilizada pela autora - Gazeta do Sul S/A. - e aquela utilizada pela ré - 
Gazeta Centro-Sul ltda. - não é ela suficientemente forte a gerar confusão sobre a identidade do periódico. Absoluta 
diversidade, ainda, quanto à abrangência de ambos os jornais, quer no respeitante a região do estado, quer no atinente 
ao publico alvo. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária. Redução dos honorários advocatícios fixados 



Um efeito primário dessa diferença é que o registro confere à marca 
um espaço de exclusão que pode exceder a área geográfica em que o 
signo é utilizado470; mesmo que a marca só seja utilizada no Pará, o 
registro veda o seu uso, em relação à mesma atividade, no Paraná. 
Assim, resguarda-se a oportunidade de expansão da marca ao abrigo 
da exclusividade, uma reserva de mercado de clara relevância.  

O registro configura assim o exercício de uma política estatal 
definida, e não o simples amparo jurídico à prática leal da 
concorrência471. Essa política é, normalmente, a decisão 
constitucional de integrar os mercados nacionais, ou de favorecer o 
investimento a longo prazo, mantendo a marca reservada mesmo em 
segmentos do território nacional em que o titular, que ainda não tem 
mercado efetivo, possa expandir-se no futuro. (...)  

7.3 Extraterritorialidade das marcas 

A marca, no sistema vigente, é essencialmente regulada pelos 
direitos nacionais; não obstante o Acordo e o Protocolo de Madri, 
que veremos abaixo. 

O texto central sob consideração é o do Art. 6º. Bis da CUP: 

Art. 6o bis 

Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o 
registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a 
pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de 
comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, 
suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade 
competente do país do registro ou do uso considere que nele é 
notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa 
amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos 
idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial 
da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de 
estabelecer confusão com esta. 

Em conseqüência do que já se disse, a marca, no sistema vigente, é 
essencialmente regulada pelos direitos nacionais, não obstante os 
tratados internacionais em vigor472, como veremos abaixo. 

                                                                                                                            
na sentença, em atenção às diretrizes traçadas na lei processual civil. Apelo provido em parte. (apc nº 598443851, 
Décima quarta câmara cível, TJRS, relator: des. Henrique Osvaldo Poeta Roenick, julgado em 18/03/1999) 

470 [Nota do original] No caso da marca não registrada, utilizado e protegido, eis que a proteção não excederá o 
espaço real do uso efetivo e presente. 

471 [Nota do original] B. Dinwoodie, Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law From the Nation-State, 
op. cit., p. 899: “Because registration systems reflect in greater part the role of trademark law as an instrument of 
economic and trade policy, and the objective of effective enforcement, their territorial character is due more to the 
reach of the policymaking or enforcement authorities than to the intrinsic nature of trademarks”. Vide também Joanna 
Schmidt-Szalewski, The International Protection of Trademarks After the TRIPS Agreement, 9 Duke J. Comp. & 
Int’l L. 189, 190 (1998), encontrado em http://www.law.duke.edu/journals/djcil/articles/djcil9p189.htm#B44, visitado 
em 30/12/05 e Curtis A. Bradley, Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism, 37 VA. J. INT’L L. 
505, 543, 547 (1997), encontrado em 
http://eprints.law.duke.edu/archive/00001187/01/37_Va._J._Int%27l_L._505_(1996-1997).pdf, visitado em 30/12/05.  

472 [Nota do original] Graeme B. Dinwoodie, (National) Trademark Laws And The (Non-National) Domain Name 
System, 21U.Pa.J.Int'lEcon.L.508(2000),. “These provisions of international trademark law do little, however, to 
erode the premise of territoriality; indeed, the premise underlies every one of these provisions.”, encontrado 
emwww.kentlaw.edu/depts/ipp/publications/TMDNSFinal.pdf (acesso em 09/09/2006). 



Notam-se, no entanto, três473 exceções gerais de direito substantivo 
ao princípio da territorialidade, com base na Convenção de Paris:  

(a)  a aplicação das regras do art. 6bis da Convenção – a 
notoriedade da marca em seu efeito extraterritorial474;  

(b)  o princípio telle quelle475; e  

(c)  a regra que o representante de um titular estrangeiro de uma 
marca não pode adquirir-lhe a propriedade476. 

Outra hipótese de potencial efeito extraterritorial, essa fora da 
Convenção, é a prevista no art. 124 do CPI/96, a qual aplica a 
exceção de má-fé (ou exceção Pouillet), segundo a qual não será 
registrável o  

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca 
que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão 
de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em 
território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha 
acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca 
se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou 
afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca 
alheia477. (...) [478] 

                                           
473 [Nota do original] Alguns autores, como a excelente jurista francesa Joanna Schmidt-Szalewski, The 
International Protection Of Trademarks After The Trips Agreement, em 9 Duke J. of Comp. & Int'l L. 18, apontam 
que também a prioridade unionista tem efeito extraterritorial.  

474 [Nota do original] Art. 6o bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer 
administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou 
de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a 
autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já 
marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo 
sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão 
com esta. (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer 
cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser 
requerida a proibição de uso. (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas 
registradas ou utilizadas de má fé. A norma está internalizada no art. 126 do CPI/96: Art. 126. A marca notoriamente 
conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da 
Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada 
no Brasil. § 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º. O INPI poderá 
indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente 
conhecida. 

475 [Nota do original] Como veremos adiante, é a garantia da Convenção de Paris, segundo a qual uma marca já 
registrada no país de origem será registrada no país de destino tal e qual foi aceita no registro inicial.  

476 [Nota do original] CUP, Art. 6o septies - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da 
União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses 
países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o 
permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu 
procedimento. (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca 
pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. (3) As legislações nacionais têm a faculdade de 
prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente 
artigo. 

477 [Nota do original] Gama Cerqueira não comungaria do escopo desse dispositivo. Vide o Tratado, op. cit., p. 385: 
“Não vemos, entretanto, motivos para se excetuarem, como faz Pouillet, os casos de usurpação ou imitação nos quais, 
segundo esse autor, não poderá ser adquirida por terceiro, na França, a marca pertencente a outrem no estrangeiro, 
para admitir-se a apropriação somente na hipótese de ser a marca estrangeira desconhecida na França e adotada por 
mero acaso. Em ambos os casos, a usurpação ou imitação, seja voluntária, seja casual, sempre se verificará. Nessas 
condições, ou se deve admitir a marca em qualquer hipótese, ou proibi-la em ambos os casos. O fato de ser a marca 
adotada por simples acaso ou com intenção fraudulenta, hipóteses difíceis de se discriminarem, não altera o aspecto 
da questão, porque a possibilidade de confusão será sempre a mesma. O princípio que apoiamos pode ser levado às 



7.3.1. O efeito extraterritorial do Extravasamento do símbolo 

A regra estritamente territorial é de que tudo que seja 
intrinsecamente capaz de ser um signo, e que não esteja apropriado 
por terceiros (ou fosse objeto de um outro direito) no mesmo sistema 
jurídico estaria livre para registro. E assim ocorre: como visto, já 
Pouillet, no séc. XIX, documentava a livre apropriação em cada país 
de signos que, no exterior, fossem de propriedade alheia.  

No entanto, no caso de efeito de mercado (ou, mais recentemente, 
meramente simbólico) em território diferente do de registro, 
entendeu-se razoável preceder a proteção ao registro. Segundo o art. 
6bis da Convenção de Paris, a marca que representa valor real no 
mercado de um território onde não está registrada (ou de outra forma 
protegida) é removida da res nullius – torna-se inapropriável479.  

Mais ainda, o dispositivo convencional dá ao titular da marca não 
registrada não só o direito de opor-se à apropriação de terceiros, mas 
a defender sua marca contra os usuários não autorizados.  

Essa norma recebeu recentemente uma modificação significativa. 
Sob a redação da Convenção de Paris, dava-se proteção apenas à 
marca usada no território em questão, ainda que sem registro; ou 
seja, haveria venda ou exposição à venda, e a clientela efetiva 
recebia proteção480. Com o regime de TRIPs481, a proteção passa a 
ser assegurada também aquela marca conhecida - ainda que não 
usada - no país pertinente; assim, a simples publicidade e a reação do 
público a uma fama ainda sem mercado justificam o benefício. O 
simples efeito simbólico, sem efeito de mercado, é suficiente482.  

Pressupostos da proteção: notoriedade objetiva 

Já vimos, assim, que à luz do art. 6 bis da CUP, há um efeito extraterritorial da marca, 
quando há notoriedade fora do território da proteção. Como se classifica juridicamente a 
tal notoriedade? 

                                                                                                                            
suas últimas consequências, de inteiro acordo com as leis e convenções internacionais. Assim, desde que a marca não 
goze de proteção em nosso território, ela pode ser apropriada livremente no Brasil e ser registrada, sem se cogitar de 
usurpação ou imitação, voluntária ou fortuita”. 
478 [Nota posterior ao texto] Vide, quanto a esse ponto, BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre o disposto 
no art. 124, XXIII do CPI/96, in A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

479 [Nota do original] CASTELLI, Thais, op. cit., p. 196. “Tal reconhecimento produzirá efeitos internos, no sentido 
de impedir terceiro de registrar o mesmo bem, ou similar, podendo o titular da marca no exterior se opor a tal 
registro, observadas as regras da lei local. Daí falar-se em hipótese de extraterritorialidade da lei, pelo 
reconhecimento a direito adquirido no exterior, sob a égide da lei estrangeira, com produção de efeitos internos, 
segundo a lei local.” Chavanne, La notion de premier usage de marque et lê commerce internationa/Mélanges P. 
Roubier, t. II, p. 384, et ss « Lorqu'une marque est notoirement connue dans un pays, on est censé par une 
présomption irréfragable savoir qu'elle appartient à autrui et ne constitue donc pas une res nullius don't on puisse 
s'emparer ». 

480 [Nota do original] Note-se que o direito de precedência do art. 129 § 1º. Da Lei 9.279/96 também assegura o 
interesse do usuário que não registrou sua marca em face de terceiros; mas tal proteção, que independe de 
notoriedade, é reservada ao uso no território nacional. Pode-se afirmar que, à luz do art. 129 § 2º., essa proteção é 
reservada aos usuários que tem fundo de comércio estabelecido no Páis, e não ao simples exportador estrangeiro.  

481 [Nota do original] Art. 16.2 Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em 
consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido 
obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca. 

482 [Nota do original] UNCTAD, TRIPs Resource Book, Cambridge Press, 2005., p. 240.  



Certamente notoriedade de marca não se confunde com a noção xará do CPC 483, muito 
embora tal questão já tenha iludido o Supremo 484.  

O que se tem – como já exposto – é o efeito jurígeno do conhecimento do signo pelo 
público, que cria certa proteção mesmo sem direito de exclusiva, além de outros efeitos 
importantíssimos 485.  “Certa proteção”, pois que não se tem propriedade da marca em 
território nacional. No caso do art. 6bis da CUP, não há um efeito direto de propriedade 
da marca estrangeira sobre o registro nacional.  

A proteção do art. 6bis da Convenção de Paris – que fundamenta o efeito 
internacional da marca notória - é essencialmente objetiva. Protege-se a 
imagem-de-marca como um fato relativo ao signo, e apenas relativamente à 
posição jurídica do seu titular.  

Dissemos, em Uma Introdução (2003): 

Noção de notoriedade: métodos de apuração 

Como se fará a determinação material de notoriedade? Não é 
aceitável que se faça valer simplesmente o bom-senso de 
examinadores ou do juiz; a notoriedade deve ser apreciada segundo 
o princípio geral de livre convencimento, mas sempre com base em 
apuração factual do conhecimento da marca, segundo o critério 
legal. Certamente não se aplica aqui a regra latina do notoria non 
egent probatione. De acordo com as Recomendações Conjuntas de 
1999 da OMPI,  

“O grau de conhecimento ou reconhecimento de uma marca pode ser 
determinado através de sondagens e inquéritos de opinião. O ponto 
em questão reconhece tais métodos, sem estabelecer qualquer padrão 

                                           
483 Tribunal: TFR  Acórdão   Rip:05161339  Decisão:14-12-1987 Proc: Ams    Num:0101948 Uf:Rj  
Turma:06  Aud:10-03-88 Apelação em Mandado de Segurança Fonte DJ  Data:17-03-88  Pg:05468 
Ementa Marca - Notoriedade - CPI, Art. 67. Não obstante subsista ponderável parcela de subjetividade, 
na apreciação da notoriedade de marca, existem elementos materiais que podem ser provados, não se 
confundindo a hipótese com o fato notório de que cogita a lei processual. Relator Min:370 - Ministro 
Eduardo Ribeiro. (grifo nosso) 
484 Voto do relator, Ministro Pedro Chaves, que não foi vencedor: “Vejamos, então o que significa 
"NOTÓRIO". Já os praxistas definiam os fatos notórios como os QUAE SINE TERGIVERSATIONE 
ALIQUA CELARI NON POSSUNT". Betti também define da seguinte forma: "...QUE PERTENCEM 
TODAVIA AO PATRIMÔNIO ESTÁVEL DE CONHECIMENTOS DO CIDADÃO DE CULTURA 
MÉDIA NUMA SOCIEDADE HISTORICAMENTE DETERMINADA". Dir. Proc. Civil nº 85. Da 
mesma forma Calamandrei, (per La definizione del fatto notório, in Ver. Dir. Proc. Civile, 1925, I, nº 
9(nove): "Si considerano notori quei fatti La cui conoscenza fa parte della cultura normale propria di uma 
determinata cherchia sociale nel tempo in cui avviene Le decisione". Sobre a matéria consultem-se: 
Allorio, Observazioni sul fatio notorio, in Rev.    Proc. Civile, 1934 n. I, 2ª. Parte, pag. 3 e seguintes; 
Mazzarella, appunti sul fatto notório, Ver. Dir. Proc. Civ 1934, II, 2ª parte, pag. 63)”.  
485 Segundo a nossa tese doutoral, BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas Uma Perspectiva a 
Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, § 4  - Processos de Mutação Semiológica no Direito de 
Marcas, “a) O efeito jurígeno da criação do conteúdo da imagem-de-marca pelo público b) O efeito 
translativo de valores competitivos através da diluição c) O efeito extintivo de direito pela apropriação do 
signo marcário pelo público  d) O efeito jurígeno da efetividade de significação fora do alcance territorial 
do direito e) O efeito protetivo contra a efetividade de significação de uma outra marca fora do âmbito da 
especialidade”.  



para os métodos a serem utilizados ou resultados quantitativos 
obtidos”.486 

Assim, apura-se se a marca é notória, como já definida em que é a notoriedade. Não se 
busca aqui a marca de uma pessoa notória.  

Os critérios do que é objetivamente notório podem ser apurados de várias formas, como 
por exemplo, através dos parâmetros do art. 43 (c) do Lahan Act, a lei de marcas 
americana 487: 

Para determinar se uma marca distintiva e famosa, o tribunal pode 
considerar fatores tais como, mas não apenas - 

(A) o grau de distintividade inerente ou adquirida da marca; 

(B) a duração e a extensão da utilização da marca, em conexão com 
os produtos ou serviços com os quais a marca é utilizada; 

(C) a duração e a extensão da propaganda e publicidade da marca; 

(D) a extensão geográfica da área de comércio em que a marca é 
utilizada; 

(E) os canais de comercialização para os produtos ou serviços com 
os quais a marca é utilizada; 

(F) o grau de reconhecimento da marca nas áreas de comércio e 
canais de comercialização utilizadas pelo proprietário da marca e da 
pessoa contra quem a medida é requerida; 

(G) a natureza e extensão do uso das marcas idênticas ou 
semelhantes por parte de terceiros; 

(H) se a marca foi registrada ao abrigo da Lei de 3 de março de 
1881, ou a Lei de 20 de fevereiro de 1905, ou no registro principal.  

O Comitê sobre Marcas Notórias da OMPI fixou os seguintes fatores como relevantes 
488: 

                                           
486 The degree of knowledge or recognition of a mark can be determined through consumer surveys and 
opinion polls. The point under consideration recognizes such methods, without setting any standards for 
methods to be used or quantitative results to be obtained.” 
487 "In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but 
not limited to -(A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; (B) the duration and 
extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; (C) the 
duration and extent of advertising and publicity of the mark; (D) the geographical extent of the trading 
area in which the mark is used; (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is 
used; (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the 
marks' owner and the person against whom the injunction is sought; (G) the nature and extent of use of 
the same or similar marks by third parties; and (H) whether the mark was registered under the Act of 
March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register." 
488 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks adopted by the Assembly 
of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) at the Thirty Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of 
WIPO September 20 to 29, 1999. "In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider 
factors such as, but not limited to -(A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; (B) the duration 
and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; (C) the duration 
and extent of advertising and publicity of the mark; (D) the geographical extent of the trading area in which the mark 
is used; (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used; (F) the degree of recognition 
of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the 
injunction is sought; (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and (H) whether 



(A) Para determinar se a marca é marca notória, a autoridade 
competente deve ter em conta todas as circunstâncias a partir da qual 
pode-se inferir que a marca é notória. 

(B) Em particular, a autoridade competente deve considerar as 
informações apresentadas a ele com relação aos fatores dos quais 
pode-se inferir que a marca é, ou não, notória, incluindo, mas não se 
limitando a, informações sobre o seguinte: 

1. o grau de conhecimento ou de reconhecimento da marca no setor 
pertinente do público; 

2. a duração, extensão e área geográfica de qualquer uso da marca; 

3. a duração, extensão e área geográfica de qualquer promoção da 
marca, incluindo anúncios ou publicidade e a apresentação, em feiras 
ou exposições, dos bens e / ou serviços a que a marca se aplica; 

4. da duração e da área geográfica dos registros e / ou os pedidos de 
registro, da marca, na medida em que refletem o uso ou o 
reconhecimento da marca; 

5. o registro da execução bem sucedida de direitos sobre a marca, em 
particular, na medida em que a marca foi reconhecida como bem 
conhecido pelas autoridades competentes; 

6. o valor associado à marca. 

A jurisprudência, porém, aponta alguns índices tão veementes de notoriedade que não 
careceriam de comprovação empírica 489.  

O disposto no art. 16.2 de TRIPs, de outro lado, põe claro que não só se levará em conta 
a marca naturalmente notória, mas também aquela tornada famosa pelo sólido e pesado 
investimento publicitário.  

A proteção da marca notória é objetiva e não subjetiva 

Como nota recente decisão da 2ª. Turma Especializada do TRF2 490: 

A notoriedade faz com que se reconheça uma marca, ainda que não 
registrada ou depositada no INPI, como tendo um titular.  

                                                                                                                            
the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal 
register." 
489 Marcas: Otard e Otard Dupuy: Tribunal: TFR  ACÓRDÃO   RIP:00006882  Decisão:21-02-1983 
Proc: AC     NUM:0065857 ANO:   UF:SP  Turma:06 AUD:22-04-83 Apelação Cível Fonte DJ      
DATA:28-04-83      EJ       VOL:00001-03  PG:00001 Ementa Ação Ordinaria - Causa Fundada em 
Convenção Internacional -Competência da Justiça Federal - Usurpação de Marca e Nome Comercial - 
Uso Indevido de Patronímico - Perdas e Danos. - Causa Fundada, Com Amplitude, Em Convenção 
Internacional: Competência Da Justiça Federal para processá-la e julgá-la (CF ART. 125, III). - 
Presunção, em face da preexistência de registros no estrangeiro e no Brasil, do conhecimento geral das 
marcas consideradas, postas a distinguir os mesmos produtos ao longo de quase dois séculos. - Aplicação 
do art. 6 bis da convenção de paris de 1.883, na redação da revisão de Haia. - Uso indevido de 
patronímicos como marca e nome comercial: vedação do art. 65, item 12, do Código de Propriedade 
Industrial e art. 8. Da Convenção de Paris. - descabimento da condenação em perdas e danos, por 
ausência de comprovação de prejuízo, pressuposto primeiro da obrigação de indenizar, e de inocorrência 
de má-fé. - apelação da ré em parte provida. Prejudicado o recurso da autora. Relator Min:248 - Ministro 
Miguel Ferrante. 
490 Decisão de 24 de julho de 2007, relatora Des. Lilian Roriz, Ervateira Rincao Ltda e Outro, proc.de 
Origem  Trigésima Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro (200351014900610).  



Com efeito, a notoriedade faz com que a marca seja considerada pelo público pertinente 
como tendo uma origem determinada, caracterizada pela existência de um titular. Quem 
será tal titular, senão exatamente a origem externa que investe na notoriedade? 

(...) sendo que por titular de direito deve-se entender aquele que é o 
proprietário original do signo distintivo, aquele que investiu no signo 
distintivo fazendo com que atingisse um elevado grau de 
conhecimento pelo público 491. 

Certamente é esse um elemento central na determinação da titularidade. Não por acaso, 
a titularidade nesse caso é reconhecida em favor de quem investe no signo distintivo.  
Em suma, o eventual reconhecimento da marca como notória em seu efeito 
internacional não vincula necessariamente sua titularidade ao detentor do registro 
historicamente mais antigo.  

O efeito do conhecimento da marca no Brasil, como sendo já marca de uma pessoa 
amparada pela Convenção de Paris não tem efeito de atribuir sua titularidade ao titular 
histórico, inicial, originário, ou princeps da marca.  

A repulsa a um pedido de terceiro, que não é aquela pessoa que notoriamente é a 
origem, no exterior, da marca, ocorre no ambiente nacional onde se exerce a autoridade 
competente, a qual deve reagir ao conhecimento de que a marca não é do utente ou 
requerente do registro. Há aqui uma condição de ação administrativa ou judicial; mas 
não se prescreve que o titular histórico, inicial, originário, ou princeps da marca seja o 
favorecido.  

Com efeito, é freqüente que a titularidade dos vários registros nacionais estrangeiros de 
uma marca notória seja deferida a diferentes titulares, sucessores do originário, ou 
legitimados a título autônomo. A proteção do art. 6 bis da Convenção de Paris – que 
fundamenta o efeito internacional da marca notória - é essencialmente objetiva. Protege-
se a imagem-de-marca como um fato relativo ao signo, e apenas inicialmente (“é de fora 
do território nacional”)  quanto à posição jurídica do seu titular.  

O titular histórico de uma marca pode alienar seus direitos a um ou múltiplos 
sucessores, e mesmo o título pode repassar a terceiros por operação de lei (como no 
caso de hasta pública e, no que a lei permita, a usucapião), sem que isso elimine os 
efeitos da notoriedade, nem adira a notoriedade ao titular histórico como se fosse um 
direito moral ao abrigo da tutela eterna e inalienável das personalidades. 

Pressupostos da proteção: notório por uso, ou por fama? 

Bodenhausen narra que, na Conferência de Lisboa, o art. 6 bis teria sofrido proposta de 
alteração, de forma que não só o uso, mas também a fama no território seria suficiente 
para a proteção; não sendo aprovada, a proposta indicaria que, mesmo depois da Ata de 
Estocolmo, seria necessário o uso. No entanto, Pontes de Miranda discordava 492:  

No plano internacional, a teoria das marcas notoriamente conhecidas 
levou à proteção das marcas que são notoriamente conhecidas sem 
serem marcas usadas no lugar, isto é, no Estado. (...)  
A notoriedade, a que se refere o art. 6 bis da Convenção, é a 
notoriedade para o público, apreciada pelo público, não a do uso (E. 

                                           
491 Id. Ead.  
492 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, vol. XVII, Borsoi, 2nd. 1956, p. 49 e seg. 



KRAYENBÚHL, Essai sur te Droit des marques, 70 s.): a 
notoriedade do conhecimento pelo público mostra que teve bom 
êxito a marca, talvez devido ao tempo do uso, talvez devido às 
qualidades do produto, talvez devido aos reclames, para acelerar a 
formação mesma da notoriedade. 

Como já se viu, o texto de TRIPs resolveu a questão: não só mais o uso, mas a fama são 
suficientes.  

Pressupostos da proteção: notório para quem? 

Assim dissemos em Proteção (2007): 

Noção de notoriedade: público relevante 

Outra coisa é a natureza do público entre o qual a notoriedade é 
apurada. Embora não conste do texto do art. 6 bis da CUP a resposta 
a tal indagação, a questão obviamente não poderia deixar de ser 
considerada. O conteúdo do art. 6º. bis da Convenção é assim 
explicado pelo seu intérprete oficial 493.  

The history of the provision shows, however, that it will be sufficient 
if the mark concerned is well known in commerce in the country 
concerned as a mark belonging to a certain enterprise (..).  

[A história do dispositivo mostra que no entanto que será suficiente 
que a marca em questão seja bem conhecida no comércio no país 
considerado como uma marca pertencendo a uma certa empresa (..)] 

No comércio? Entre os comerciantes, ou junto ao público? Não 
obstante a autoridade de Bodenhausen quanto à história da CUP, as 
autores mais recentes enfatizam que a notoriedade relativa ao art. 6º. 
bis da Convenção deva ser apurada junto ao público (no comércio..). 

Diz José Carlos Tinoco Soares 494: 

“Em síntese, temos para nós desde logo que a notoriedade não se 
adquire através do registro e muito menos por intermédio do 
preenchimento de determinados requisitos. O grau de notoriedade de 
uma marca é adquirido pela apreciação do público; é o consumidor 
e/ou o usuário que fixa, pela sua aceitação, o valor da marca, posto 
que esta é um sinal que tem por objetivo reunir a clientela, sem a 
qual nada significa. Sem a aceitação pública e manifesta não existe 
notoriedade de marca.” 

 

Alguma parte da doutrina discutia (antes de TRIPs) qual seria o público pertinente: o 
grande público, ou os usuários 495. Como notamos em nosso Proteção (2007), essa 
dúvida se resolveu 496. Como dissemos, sempre em Proteção (2007):  

                                           
493[citação do original] Bodenhausen, Guide to the Paris Convention, Bureau International pour la Protection de la 
Propriété Intellectuelle, Genebra, 1968 p. 92. 

494 Em seu Livro Tratado da Propriedade Industrial, Vol. I, Ed. Resenha Tributária, São Paulo, 1988, fls. 388 e 389. 

495 Chavanne e Burst, Droit de la Proprieté Industrielle, 4a 4a. Ed. Dalloz, 1993, p. 545, no entanto tinham 
entendimento hoje isolado: “Poder-se-ía igualmente perguntar perante que tipos de consumidor se deve apreciar a 
notoriedade. Deve-se tratar, ao que entendemos, do grande público, e não só da parte do público que usa o produto 
marcado. No original: “On peut également se demander auprès de quelles sortes de consommateurs doit s’apprécier la 
notoriété. Il doit s’agir, à notre avis, du grand publique et non pas de la seule partie du public qui utilise le produit 



A definição de TRIPs acolhe a noção de que a notoriedade se deva 
apurar junto ao público, e não junto aos empresários, mas não adota 
a noção de que seja o público em geral:  

Art. 19 - 2 - O disposto no ART.6 "bis" da Convenção de Paris 
(1967) aplicar-se-á, "mutatis mutandis", a serviços. Ao determinar se 
uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em 
consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do 
público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele 
Membro, como resultado de promoção da marca. 

Assim, muito embora tal norma não prescreva no Direito Interno, à 
falta de regra que lhe contraponha, deve ser observada como uma 
interpretação razoável e de aceitação geral do texto da Convenção de 
Paris. Assim, já não é no público em geral, mas junto àquela parcela 
geográfica e setorialmente pertinente que se deve buscar o parâmetro 
subjetivo da notoriedade 497.  

O enfoque do Comitê da OMPI foi, porém, bem mais matizado do 
que o disposto em TRIPs: 

Os setores relevantes do público devem incluir, mas não deve ser 
necessariamente limitado a: 

(I) real e / ou potenciais consumidores do tipo de bens e / ou serviços 
a que a marca se aplica; 

(II) pessoas envolvidas em canais de distribuição do tipo de bens e / 
ou serviços a que a marca se aplica; 

(III) os círculos empresariais lidar com o tipo de mercadorias e / ou 
serviços a que a marca se aplica. 

Se uma marca for considerada notória em pelo menos um setor 
pertinente do público num Estado-Membro, a marca deve ser 
considerada pelo Estado-Membro como sendo uma marca notória. 

                                                                                                                            
marqué » [Jurisprudência francesa citada no original] TGI Paris 20 mai 1975, Gaz.Pal. 1976.I.239; TGI Paris, 13 
juilliet 1977, PIBD 1978.III.94, no. 210. 

496 GOYANES, Marcelo e BIRENBAUM, Gustavo, Marcas de alto renome e notoriamente conhecidas: 
cabimento de ação declaratória para a obtenção da proteção prevista na Lei nº 9.279/96, Revista Forense – 
vol. 383  - Doutrina, Pág. 207: “Da combinação desses dispositivos convencionais com o art. 126 da Lei 
nº 9.279/96, pode-se tentar definir a marca notoriamente conhecida como aquela que disponha de um 
elevado grau de conhecimento do público ao qual ela se dirige, ou seja, aquele signo que goze de 
primazia “em seu ramo de atividade”, como indica o mencionado art. 126 da Lei da Propriedade 
Industrial, dispensando-se o conhecimento de uma imensa gama de consumidores. Não é à toa, aliás, que 
a segunda parte do art. 16(2) do Acordo TRIPS prescreve, como forma de se determinar se uma marca é 
notoriamente conhecida, que as autoridades administrativas dos Estados-Membros examinem o grau de 
conhecimento da marca perante o público pertinente”.  
497 [citação do original] De acordo com os Joint Recommendations, “It is not permitted to apply a more stringent test 
such as, for example, that the mark be well known by the public at large. The reason for this is that marks are often 
used in relation to goods or services which are directed to certain sectors of the public such as, for example, 
customers belonging to a certain group of income, age or sex. An extensive definition of the sector of the public 
which should have knowledge of the mark would not further the purpose of international protection of well-known 
marks, namely to prohibit use or registration of such marks by unauthorized parties with the intention of either 
passing off their goods or services as those of the real owner of the mark, or selling the right to the owner of the 
well-known mark”. 

 



 Um Estado-Membro pode determinar que uma marca é uma marca 
notória, mesmo que a marca não é conhecida ou (...) conhecido, em 
qualquer setor pertinente do público do Estado-Membro. 

 Um Estado-Membro não deve exigir, como condição para 
determinar se uma marca é uma marca notória: 

(I) que a marca tem sido utilizado, ou que a marca tenha sido 
registrada ou que o pedido de registo da marca foi apresentado em 
ou em relação, ao Estado-Membro; 

(II) que a marca é notória, ou que a marca tenha sido registrada ou 
que o pedido de registo da marca tenha sido apresentada em ou em 
relação a qualquer outra jurisdição que não o Estado-Membro; 

(III) que a marca é notória pelo público em geral no Estado-
Membro. 

(...) Um Estado-Membro pode exigir que a marca seja conhecida em 
uma ou mais outras jurisdições que não o Estado-Membro. 

Tais recomendações são exatamente isso: um conselho de como 
deva construir a lei e a prática administrativa ou judicial nacional. 
Não é fonte de direito, seja juridicamente prescritiva, seja 
intelectualmente cogente.  

Público específico 

A jurisprudência o confirma: 

“ADMINISTRATIVO – ANULATÓRIA DE REGISTROS DE 
MARCAS – CONVENÇÃO DE PARIS – PROTEÇÃO A MARCA 
NOTORIAMENTE CONHECIDA EM SEU SEGMENTO 
MERCADOLÓGICO – REGISTRO DE MÁ-FÉ – 
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO 

I - A Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, 
cujo texto foi promulgado na Brasil pelo Decreto nº 75.572/75, 
estabelece, em seu artigo 6 bis, a proteção à marca notoriamente 
conhecida, de forma a evitar o registro, em qualquer país signatário, 
de sua  reprodução, imitação ou tradução. 

II - Ao contrário do que se dá com a chamada marca notória (art. 83 
da Lei nº 5.772/71), posteriormente denominada marca de alto 
renome (art. 125 da Lei nº 9.279/96), uma marca pode ser 
notoriamente conhecida apenas no seu segmento mercadológico, 
somente no qual gozará de proteção. 

III – Segundo o disposto no art. 6º bis, item 3, da Convenção da 
União de Paris, “Não será  fixado prazo para requerer o 
cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou 
utilizadas de má-fé.” 

(TRF – 2ª Região, REO nº 200102010381727/RJ, 6ª Turma, Rel. 
Juiz Sergio Schwaitzer, P. em 16/09/2004, p. 120) 

 

 “Processual civil - Agravo de Instrumento - registro no INPI-marca 
notória. Países signatários da Convenção de Paris. 

I - Sendo o Brasil signatário da Convenção de Paris, marca 
originária de outro país signatário, notoriamente conhecida em seu 



ramo de atividade, goza de proteção especial, independentemente de 
estar previamente depositada ou  registrada no Brasil. 

II - O registro deve ser original, respeitando-se as vedações impostas 
por lei, não possuindo sinais que imitem  ou reproduzam, no todo ou 
em parte, a marca em questão, suscitando confusão ou associação 
com aquela marca alheia. 

III - Expressões ou palavras, usadas meramente como informações 
sobre o uso do produto não podem ser registradas.” 

(TRF – 2ª Região, AG nº 9802417289/RJ, 5ª Turma, Rel. Juiz 
Raldênio Bonifácio Costa, P. em 15/03/2001) 

 

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - NULIDADE DE 
REGISTRO – NOTORIEDADE - MÁ FÉ - CONVENÇÃO DE 
PARIS. 

-  Na  verificação de notoriedade, há de considerar-se o consumidor 
daquele produto e não todo e qualquer consumidor. Assim, uma 
marca pode  ser  notória  para  um  grupo  de consumidores e 
inteiramente desconhecida  para  outro.  Não há necessidade de que a 
notoriedade seja absoluta.  A marca  não precisa ser conhecida por 
todos, por todas  as  categorias  sociais,  em  todas  as regiões do 
país, sem distinção  do  nível  sócio-econômico dos seus habitantes. 
Se assim fosse, o conceito de  notoriedade  compreenderia  meia  
dúzia de marcas. 

- Segundo prescreve a Convenção de Paris, os países da União, entre 
os quais  se  encontra  o Brasil,  comprometem-se  a  invalidar o 
registro  e  a  proibir  o  uso  de marca que constitua reprodução, 
imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de marca 
notoriamente  conhecida  e  utilizada  para  produtos  idênticos ou  
similares. 

- O registro, promovido pela ré-embargante, de uma marca de 
empresa com a  qual iria associar-se, sem autorização desta, 
configura não só deslealdade para com o pretenso associado, como 
ainda para com o público  deste  país, até porque as pessoas poderão 
adquirir amanhã produtos  da  ré,  pensando  tratar-se  de  produtos 
das autoras. A semelhança de  nomes e de produtos só trará confusão 
e prejuízo ao consumidor.  

- Recurso improvido.” (EIAC 8902008053/RJ – TRF da 2ª Região – 
Plenário – Rel. Juiz Castro Aguiar – DJ 16/05/1995 – pág. 29035) 
498. 

E, no caso específico do setor deste parecer: 

“Ademais, desnecessário tecer maiores considerações acerca da 
comercialização dos materiais esportivos da parte autora, nas 
principais cidades do país, acompanhada de publicidade nos meios 
de comunicação, consagrando efetiva notoriedade da marca em 
âmbito nacional. Observa-se dos documentos juntados aos autos que 
diversas equipes de futebol, inclusive a seleção brasileira de futebol, 

                                           
498 Igualmente em TRF - 2.ª Região - Terceira Turma - Apelação Cível n.º 90.02.10753-6 - Relator Juiz 
Castro Aguiar - Decisão Unânime em 19.04.1995 - DJ de 01.06.1995 



utilizaram chuteiras identificadas pelas marcas em questão, nas 
copas mundiais de futebol. Inclusive, no que diz respeito à Seleção 
Brasileira de Futebol, a mesma utilizou as chuteiras com a marca da 
1a apelada já na Copa do Mundo de 1986, conforme documentos de 
folhas 57/63. 

O simples fato da notoriedade da marca poder gerar confusão para o 
consumidor adquirente do produto, o qual, embora não tenha 
correlação com a mercadoria originariamente fabricada, poderia ser 
levado a acreditar na procedência comum dos bens, inviabiliza o 
registro da marca pretendida pela autora, conforme artigo 124, inciso 
XXIII, da Lei nº 9.279/96. 

Em verdade, as supramencionadas disposições legais são corolários 
do princípio da repressão à concorrência desleal, de forma a impedir 
que uma empresa utilize marca de outrem, confundindo o 
consumidor e induzindo-o a adquirir seu produto, por supor que 
ambos produtos provêm do mesmo fabricante, cuja marca conhece. 

Com efeito, os valores externados pela marca, considerados no seu 
todo, e o elevado conhecimento da marca junto ao público lhes 
conferem atratividade”. Apelação Cível 359264 
Proc.1994.51.01.042862-4, Primeira Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 09 de 
setembro de 2008. 

Pressupostos da proteção: notório quando? 

Quando deve se apurar a notoriedade? Diz Gusmão: 

A notoriedade deve existir também no momento em que a anulação 
da marca é proposta. Com efeito, é preciso que a notoriedade esteja 
presente nesses dois momentos. No momento da usurpação, para que 
esta se caracterize, e no momento da proposição da ação de 
anulação, para que esta se justifique.  

Se, nesse meio tempo a notoriedade não mais existe, a proposição de 
anulação (judicial ou administrativa) não mais encontrará 
fundamento no art. 6.o-bis da Convenção de Paris. 499 

No entanto, em Embargos Infringentes, há que se notar a seguinte decisão da 1ª. Seção 
especializada do 2º. TRF: 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. PROTEÇÃO AO 
NOME COMERCIAL. LEI Nº 5.772/71. REGISTRO DE MARCAS 
DESCONHECIDAS NO BRASIL À ÉPOCA DE SEUS 
RESPECTIVOS DEPÓSITOS. “MALLORCA”, “MAJORICA”, 
“MAJORCA” E “MAIORCA”. SIMILARIDADE GRÁFICO-
FONÉTICA. PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO 
SOCIAL E DE INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE 
MARCA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

Apesar da legalidade, à época de sua concessão, não é de ser 
mantido registro marcário que, apesar de desconhecido no Brasil 
naquela época, reproduz marca internacionalmente afamada de 

                                           
499 GUSMÂO, op. Cit.  



empresa concorrente, ante o fenômeno da globalização sofrida no 
mundo. 

A Justiça Federal é competente para conhecer de pedidos de 
alteração de nome comercial e de indenização, adjacentes ao pedido 
de decretação de nulidade de registro marcário. 

Ante a insubsistência de registro marcário que imita nome comercial 
de empresa internacionalmente afamada no mercado, é de ser 
determinada a alteração da razão social impugnada. 

A indenização por uso indevido de marca pressupõe a ilegalidade no 
proceder. Não se vislumbrando ilegalidade, posto que permitido o 
registro à época de sua concessão, é de ser indeferido pedido de 
pagamento de indenização. 

Embargos infringentes conhecidos e providos por maioria. (Proc. 
9802347590) 

 ACÓRDÃO 

 Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
epigrafadas, decide a Primeira Seção Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, conhecer dos 
embargos infringentes interpostos e, por maioria, reconhecer a 
competência da Justiça Federal para julgar pedidos conexos àquele 
de decretação de nulidade de registros marcários, determinando à 
empresa MAIORCA S/A que altere a sua denominação social, e 
quanto ao mérito da legalidade dos registros impugnados, por 
unanimidade, dar provimento aos embargos infringentes, para 
decretar a sua nulidade. 

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2007. 

Do voto da relatora, Maria Helena Cisne:  

“Os presentes autos referem-se a litígio iniciado na década de 80, 
quase trinta anos atrás. A revisão de Estocolmo da CUP, com a 
redação dada aos dispositivos invocados nestes autos (art. 6, art. 8, 
etc) foi promulgada através do Decreto nº 75.572, em 1975. 

 Naquela época, eu não tenho dúvida de que o procedimento adotado 
pelas rés era lícito e consentâneo com a realidade global. É dizer, as 
distâncias eram tão compridas no mundo, as notícias se veiculavam 
com tanta morosidade em relação ao que hoje conhecemos como 
“transmissão em tempo real”, que era perfeitamente compreensível 
que os países da União de Paris não vislumbrassem nenhum risco tão 
importante, a ponto de merecer proteção jurídica, a hipótese de 
marcas similares ou idênticas, pertencentes a titulares diversos, 
serem registradas em países diversos, ausente a fama ou o 
aproveitamento parasitário da fama alheia. 

 Entretanto, tenho que desde então, o mundo se modificou deveras. 
O fenômeno da globalização alterou para sempre as feições das 
relações comerciais travadas no mundo e a tarefa do Judiciário é 
fazer uma aplicação atual de uma legislação de 3 (três) décadas atrás 
a uma situação concreta ocorrida numa realidade, hoje, inteiramente 
distinta daquela no seio da qual essa legislação foi gerada. 

Antes de prosseguir, transcrevo aqui trechos do voto proferido na 
apelação julgada pela 1ª Turma Especializada, acima mencionada: 



“É sabido que o Brasil ainda está se estruturando em matéria de 
propriedade intelectual, juntamente com uma grande quantidade de 
países no mundo. Ao tempo dessa estruturação, acontece o 
fenômeno da globalização, a reforçar o teor internacionalizante das 
normas de propriedade intelectual, e trazer desafios na aplicação de 
tratados e convenções internacionais firmados há 2 (dois) séculos 
atrás, quando inteiramente distinta a realidade fática que suportou a 
criação dessas normas. Ou seja, quando o Brasil ainda nem bem se 
estruturou adequadamente a tratar juridicamente a realidade fática 
que deu suporte às normas pactuadas em 1883, as relações 
comerciais têm se modificado, a cada dia, com a velocidade da luz, 
trazendo um descompasso entre a aplicação dessas normas e a nova 
realidade que elas visam a proteger. 

 A verdade é que o mundo não é mais o mesmo depois da criação e 
popularização dos microcomputadores e a formação de uma rede 
mundial a partir deles, a internete, entre outros fatores importantes, 
trazendo para a vida diária neste planeta um caráter de ubiqüidade, e 
disso emergindo o clichê que apelidou o planeta de "grande aldeia 
global". Ademais, a associação de países em blocos econômicos 
como a Comunidade Econômica Européia etc., veio resultar também 
numa regulamentação cada vez mais homogênea, comum, em tais 
países, do que antes era estritamente de ordem interna, individual. 
Exemplo disso é a Lei nº 17/2001, da Oficina Espanhola de Patentes 
e Marcas, que estabelece normas para concessão de registro de 
marcas e nomes comerciais, dando-lhes tratamento unificado, de 
forma a atender o que chamou, em sua exposição de motivos, "as 
disposições de caráter comunitário e internacional a que está 
obrigado ou com as quais se comprometeu o Estado Espanhol" (ver 
www.oepm.gov.es). 

 Sendo assim, creio que o mundo tem se tornado “pequeno demais” 
para a convivência de marcas iguais ou similares e essa 
transformação da realidade, certamente contará, cada vez mais, com 
regulações mais homogêneas a impedirem aquela ocorrência. 

 Agora, enquanto isso não ocorre, o que fazer com os conflitos 
sociais? Esse é o munus inafastável do juiz: a dicção do direito, 
mesmo quando, a teor da Lei de Introdução ao Código Civil, não 
exista norma correspectiva. 

 Na esteira desse raciocínio, e considerando a expressão 
internacional das partes envolvidas no presente litígio, MAJÓRICA 
e MAIORCA, bem como a óbvia similaridade dos elementos 
nominativos utilizados nas marcas em questão, tenho que a 
existência desses registros marcários, ainda que lícita na época da 
sua concessão, não pode persistir, por evidente impossibilidade de 
convivência, sobretudo quando se afere que ambas as empresas 
atuam no mercado internacional, implicando em colidência, de que é 
mostra os presentes autos, bem como em possibilidade de condução 
do consumidor a erro e confusão. 

Nesse passo, entendo que a marca de registro e comercialização mais 
antigos e, do que se vê dos autos, também de expressão internacional 
mais intensa, não pode sofrer em detrimento da marca mais nova, 
que a copiou.” 



Pressupostos da proteção: notório onde? 

Acima, ao citar o texto da Convenção de 1925, acrescentamos um elemento não 
constante no decreto que a promulgou no Brasil: 

Art. 6º bis - Os países contratantes comprometem-se a recusar ou a 
invalidar, seja " ex-officio ", se a legislação do país o permitir, seja a 
pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de 
comércio que fôr uma reprodução ou uma imitação suscetível de 
produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do 
país do registro considerar que é [nele] notoriamente conhecida 
como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e 
utiliza para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante 

O acréscimo que fizemos entre colchetes no texto oficial corresponde à tradução do 
voto do Ministro relator na decisão do STF no caso sobre a aplicação do art. 6bis 
julgado naquele tribunal, em 1963 500: 

EMENTA: Segunda Apelação. Provimento, em parte,  para conceder 
honorários de advogado, à base de 20%. Marca de fábrica. 
Notoriedade do nome, mundialmente conhecido. (Decreto nº 19.056, 
de 31.12.29, art. 6Bis). Pedido de registro, não incidente em 
caducidade. Indenização incabível, na hipótese. Apelaçao Cível Nº 
9.615 – Estado da Guanabara. Apelante (1º) A. Carnevale & Cia. 
Ltda. e outra  (2º)  Daum & Cia. Apelados: as mesmas e a União 
Federal. A C O R D Ã O  Relatados estes autos de apelação cível 
nº 9.615, do Estado da Guanabara, acorda o Supremo Tribunal 
Federal,  em Sessão Plena, dar provimento, em parte, à segunda 
apelação Daum & Cia., contra os votos dos Ministros Relator e 
Gonçalves de Oliveira, que previam tão só a primeira apelação, nos 
termos das notas taquigráficas anexas. Brasília, 26 de abril de 1963. 

Quanto à redação então vigente, disse o relator desse processo: 

O texto em tradução livre que me permito é o seguinte: “Os países 
contratantes se comprometem a recusar ou invalidar de ofício, se a 
legislação do país permitir, ou a requerimento, o registro  de uma 
marca que seja reprodução ou imitação, suscetível de gerar confusão, 
com outra, que a autoridade compente do país de registro agora no 
original para não lhe tirar o saber e a precisão – estimera y êtra 
notairement, comme étant déja la marque d’um ressortissant d’um 
autre pays contratant et utilisés pour le produit de même genre ou 
d’um genre similaire”. 

Na língua francesa o “y”, ou i grec” é também advérbio de lugar, 
como foi empregado na locução supra – “astimera y être”, em lugar 
de aí que seria a tradução. Verifica-se também que o adjetivo 
“ressortissant”, formado do verbo “ressortir”, foi empregado como 
“sobressair” , “ressaltar”, ou “resultar”, para significar aquilo que 
surge aparece nitidamente  por efeito de contraste. Dessa forma, se 

                                           
500 Aparentemente o primeiro caso administrativo a apreciar o 6 bis da CUP seria do Recurso nº 1.852, 
fundado no art. 6 bis da Convenção da União e no interesse do público em não ser iludido pela 
semelhança das marcas (Diário Oficial de 13 de abril de 1938)” (Segundo Gama Cerqueira, Tratado, 3ª. 
Ed. Vol. III, p. 850.) Como veremos, Gama Cerqueira, como a seu tempo também o fizemos, entendia 
contrária ao Direito Administrativo essa aplicação direita do 6 bis da CUP pelo Executivo, sem que  
houvesse para tanto norma de competência.  



infere que a “notoriedade” impeditiva do registro, ou justificativa de 
sua cassação, deve ser  verificada pela autoridade competente do 
país de registro, no caso o Brasil à evidência , “par ressort”, como 
reza a Convenção.501 

 

O Ministro na verdade apenas nota e legitima a prévia observação de Gama Cerqueira 
quanto ao erro da versão “oficial” 502:  

364. No art. 6.º-bis dispõe a Convenção que “os países contratantes 
comprometem-se a recusar ou invalidar, seja ex officio, se a 
legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro 
de uma marca de fábrica ou de comércio que for uma reprodução ou 
uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca que a 
autoridade competente do país do registro considerar que é 
notoriamente conhecida (nesse país), como já sendo a marca de um 
cidadão de outro país contratante e utilizada para produtos do 
mesmo gênero ou de gênero semelhante”. 

No texto original lê-se: “... que l’autorité compétente du pays de 
l’enregistrement estimera y être notoirement connue”, etc. A 
omissão do advérbio y, no texto em português, altera 
substancialmente a disposição”. 

Durante a vigência da Lei 5.772/71 e da Ata de Haia esse entendimento se manteve: a 
notoriedade devia ser apurada no Brasil como o notou o Supremo: 

Marca estrangeira. Se não goza de proteção no Brasil pode ser 
apropriada e registrada, cabendo ao respectivo titular o direito ao uso 
exclusivo. Exceção consistente na marca notoriamente conhecida no 
País. 503 

Igual entendimento ocorria no Tribunal Regional Federal 504. Para José Carlos Tinoco 
Soares 505, 

                                           
501 STF, Apelação Cível Nº 9.615 – Estado da Guanabara. Voto do Ministro Pedro Chaves.  
502 GAMA CERQUEIRA, João da, [Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa] Tratado da 
Propriedade Industrial, 3ª. Ed., Lumen Juris, 2010, vol. III, p. 1073: 
503 AI 114930 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a):  
Min. DJACI FALCAO Julgamento:  17/02/1987 Órgão Julgador:  SEGUNDA TURMA Publicação DJ 
27-03-1987  PP-05170      EMENT    VOL-01454-02  PP-00723 Ementa Propriedade industrial. Marca de 
indústria e comercio. Nulidade do registro. A prescrição da ação tem como 'dies a quo' a respectiva 
publicação no órgão oficial do INPI (lei n. 5772/71,art. 105). Marca estrangeira. Se não goza de proteção 
no Brasil pode ser apropriada e registrada, cabendo ao respectivo titular o direito ao uso exclusivo. 
Exceção consistente na marca notoriamente conhecida no País. Sua inocorrência no caso concreto. 
Recurso extraordinário inadmitido. Agravo a que foi negado seguimento. Interpretação razoável do 
direito positivo, e matéria de fato insuscetível de reexame (súmula 400 e 279). Dissídio de julgados não 
demonstrado. Agravo regimental a que se nega provimento. 
504 TFR acórdão   RIP:04542053  Decisão:28-09-1987 PROC:AC     NUM:0112546 UF:RJ  Turma:05 
Aud:12-11-87 Apelação Cível Fonte DJ      DATA:19-11-87 Ementa PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
MARCA. I - Não demonstrado que a marca Paximat fosse notoriamente conhecida no Brasil, muito 
embora se trate de marca antiga com registro em diversos países, por isso que não gozando da proteção 
conferida as marcas notórias (art. 6 bis, da Convenção de Paris) e não tendo sido reivindicado pela 
suplicante a prioridade assegurada no art. 4 da referida convenção, configurado restou que a autora do 
mandamus 'não apenas abdicou do direito de propriedade previsto na convenção, como levou mais de 10 



o Poder Judiciário formulou iterativa jurisprudência denegando a 
pretensão das empresas estrangeiras sob a emenda genérica de que 
não foi demonstrado que a marca fosse notoriamente conhecida no 
Brasil. 

Diz Lélio Denícoli Schmidt 506: 

É entendimento arraigado que a proteção às marcas notoriamente 
conhecidas é uma exceção ao princípio da territorialidade507, 
consagrado no art. 6, item 3, da CUP, segundo o qual a validade dos 
registros de marca é restrita ao território do País que o concedeu 
("uma marca regularmente registrada num País da União será 
considerada como independente das marcas registradas nos outros 
Países da União, inclusive o país de origem"). Fora deste limite 
jurídico, a mesma expressão poderia ser registrada como marca por 
outrem.  

Isto não nos parece inteiramente verídico. Se a marca não for 
notoriamente conhecida no Brasil, a empresa aqui não poderá 
invocar a tutela do art. 6 bis. O vocábulo "nele" constante da redação 
deste dispositivo não deixa dúvidas quanto a isso. Portanto, a marca 
notoriamente conhecida faz jus à proteção não por já ter sido 
registrada no exterior, mas sim por já ter se tornado notoriamente 
conhecida no Brasil. Sem esta notoriedade, é irrelevante a 
precedência daquele registro. Ora, como esta notoriedade há de 
existir dentro das fronteiras do País onde se pretende a proteção, não 
há propriamente ofensa ao princípio da territorialidade.  

E assim é: 

                                                                                                                            
anos para depositar sua marca no brasil. permitindo, assim que a re o antecipasse, assegurando para si o 
registro. II - Apelação Desprovida. Ministro Geraldo Sobral. 

TRIBUNAL: TFR  ACÓRDÃO   RIP:02452731  DECISÃO:21-10-1987 PROC:AC     NUM:0111222 
ANO:** UF:RJ  TURMA:04          AUD:12-11-87 APELAÇÃO CIVEL Fonte DJ      DATA:19-11-87       
RTFR     VOL:00152-00  PG:00149 Ementa PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Registro das marcas 
'Moskow' e 'Moskowa' para vodka. Alegado óbice consistente na notoriedade da marca soviética 
'Moskowskaya', destinada a assinalar vodka russa. Objeção descabida relativamente a primeira marca, 
cujo registro foi indeferido. Ausência de prova da notoriedade da marca estrangeira. Ademais, a falta de 
previa reivindicação de prioridade no Brasil, a interessada, ao aqui depositar sua marca, já encontrou as 
marcas nacionais, não podendo invocar direitos contra estas. Inocorrência, no caso, do óbice da indicação 
de proveniência, que, no caso, seria falsa, dado não apenas tratar-se de produto declaradamente nacional, 
mas, também, por não ser a capital soviética conhecida como centro de produção da referida bebida. 
desprovimento da apelação do INPI. Provimento da apelação da Fabrisio Fasano & Cia. Ltda. Relator 
Min:380 - Ministro Ilmar Galvão 
505 SOARES, José Carlos Tinoco, Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida, Revista da 
ABPI,  (24): 11-17, set.-out. 1996 
506 BARBOSA, Denis Borges (Org.) ; Lélio Denicoli Schimidt (Org.) ; Elisabeth Kasznar Fekete (Org.) ; 
Letícia Provedel (Org.) ; Marissol Gómez Rodrigues (Org.). Reivindicando a Criação Usurpada (A 
Adjudicação dos Interesses relativos à Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010. 
507Neste sentido, HISSAO ARITA e HELSON BRAGA (A Proteção das Marcas Notórias no Brasil, in 
Anuário da Propriedade Industrial, págs. 28/29, ed. Previdenciária, 1982/1983), LUCAS ROCHA 
FURTADO (op. cit., pág. 131) e  COMISSÃO DE ESTUDO DE MARCAS DA ABPI (cf. Anais do IX 
Seminário Nacional da Propriedade Industrial, pág. 259, ed. ABPI, 1989). Na jurisprudência, TRF - 2a. 
Região - 2a. Turma - AC 89.02.01005-8, publ. DJU de 21.12.93, pág. 56.528. 



Se não ficou comprovado nos autos a afirmada notoriedade da marca 
NAIR, do apelante, perante o mercado consumidor brasileiro, 
descabido é conferir-lhe a proteção especial do art. 6º bis, da 
Convenção Unionista de Paris". Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 
2003.51.01.515735-0, DJ 01.12.2009. 

O artigo 126 da Lei 9.279/96 e o artigo 6 bis, item 1, da Convenção 
de Paris para a Proteção da PROPRIEDADE INDUSTRIAL, em 
vigor no Brasil desde o Decreto n.º 19.056/29, estabelecem a 
proteção da marca internacional notoriamente reconhecida, 
independentemente de depósito ou registro no Brasil, desde que 
assim reconhecida pela autoridade competente. (...)  Além disso, 
pelos elementos probatórios formadores do presente instrumento, 
não se pode afirmar inequivocamente que a marca GLOBE seja 
amplamente conhecida no Brasil pelos consumidores de artigos de 
surfwear, não se configurando como prova inequívoca os exemplares 
de revistas internacionais, o fato de preexistir o registro da marca 
nos Estados Unidos e Austrália e nem mesmo o alegado patrocínio 
do campeonato mundial de skate em 2002".Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, 15ª Câmara Cível, Des. Wagner Wilson, 
AC 1.0452.07.034435-6/001(1), DJ 12.08.2008 

Pressupostos da proteção: notório em que? 

No âmbito da marca notória, em seu efeito extraterritorial, não é a apropriação do signo 
pelo titular estrangeiro que avulta, mas o fato de  

a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que 
nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma 
pessoa amparada pela presente Convenção,508 

Ou seja, de haver uma noção geral de que a marca pertence a certa pessoa, ainda que tal 
pessoa não tenha adquirido a propriedade da marca no país onde o conhecimento existe.   

Assim é que lembra a voz de Ladas, o mais persistente dos doutrinadores da Convenção 
de Paris a respeito da atribuição de titularidade da marca notória em seu efeito 
internacional 509: 

O texto diz que a marca deve ser conhecida "como sendo já marca 
de uma pessoa que tem direito aos benefícios da convenção." Não é 
necessário, é claro, que o comércio saiba exatamente quem é o titular 
em causa. É suficiente que o comércio saiba que a marca pertence a 
uma determinada empresa estrangeira. 

Bodenhausen, o intérprete oficial da CUP, assim complementa 510:  

                                           
508 Art. 6o bis(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer 
administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca 
de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer 
confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é 
notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e 
utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca 
notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta. 

509Ladas, op. Cit., p. 1254.  

510 “The provision under examination, however, goes further than that when it states that, in order to be 
protected, the mark must be considered well known in the country concerned " as being already the mark 



A disposição em exame, entretanto, vai mais longe quando afirma 
que, para ser protegida, “a marca deve ser considerada notória no 
país em causa”, como sendo já marca de "tal pessoa”. A história da 
disposição mostra, no entanto, que será suficiente que a marca em 
questão seja notória no comércio no país em questão como uma 
marca pertencente a uma determinada empresa, sem que seja 
necessário que ele também seja sabido que essa empresa tem o 
direito aos benefícios da Convenção  

Assim, o efeito pretendido da notoriedade é apontar para uma origem que não 
seja a existente no país onde a proteção é buscada. Protege-se em direito o 
efeito dessa consciência notória de que a determinação de origem presume uma remessa 
para um sistema estranho ao nacional.  

Pressupostos da proteção: quão notório? 

Qual o grau de notoriedade exigível?  Como notam Chavanne e Burst 511: 

 Para que haja marca notória, é necessário que o público, ao ouvir o 
enunciado da marca, tenha o reflexo quase automático de pensar no 
produto ou serviço que ela representa. (..) Fala-se em Hilton, e se 
pensa nos hotéis espalhados pelo mundo. (..)  

É a mesma noção que levou o antigo TFR a enfatizar:  

Marca figurativa, constituída de logotipo, que não corresponde ao 
conceito de notoriedade, de vez que, considerada em si mesma, falta-
lhe a força representativa que, de plano, leva o "homo medius" a 
identifica-la com o produto distinguido512 

E a jurisprudência corrente:  

"Assim que um folheto litúrgico preparado especialmente para uma 
celebração de ação de graças por um dado evento ou um livreto a 
respeito das atividades de determinada entidade não servem a 
comprovar a fama que tal ente possa ter angariado junto ao público. 
Há empresas quase anônimas espalhadas por todo o mundo, 
conhecidas apenas de seu público local. Renome internacional é 

                                                                                                                            
of " such person. The history of the provision shows, however, that it will be sufficient if the mark 
concerned is well known in commerce in the country concerned as a mark belonging to a certain 
enterprise, without its being necessary that it also be known that such enterprise is entitled to the benefits 
of the Convention” em Guide to the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 92. 
511  Chavanne e Burst, Droit de la Proprieté Industrielle, 4a 4a. Ed. Dalloz, 1993, p. 545: “Pour qu’il y ait 
marque notoire, il est nécessaire que le public, à énoncé de la marque, ait le réflexe quasi automatique de 
penser au produit ou au service qu’elle représente. (.) On dit Hilton, on pense aux hôtels répandus dans le 
monde (..) » 
512 Tribunal: TFR  Acórdão   Rip:05157609  Decisão:08-04-1985 Proc:Ac Num:0086901 Ano:   Uf:Rj  
Turma:06 Aud:20-06-85 Apelação Cível Fonte Dj Data:27-06-85 Ej Vol:05627-01  Pg:00196 Ementa 
Propriedade Industrial - Marca Notória. A notoriedade de marca depende de sua consagração publica, 
projetando-se sua reputação fixada pela clientela alem dos limites do seu mercado setorial ou territorial, 
de tal sorte que não raro e empregada como substitutivo do produto por ela distinguido. Marca figurativa, 
constituída de logotipo, que não corresponde ao conceito de notoriedade, de vez que, considerada em si 
mesma, falta-lhe a força representativa que, de plano, leva o "homo medius" a identificá-la com o produto 
distinguido. Apelação Provida. Relator Min:248 - Ministro Miguel Ferrante Revisor Min:272 - Ministro 
Americo Luz 



muito mais do que ter atividades em alguns países e ser conhecido 
pelo seleto público local dessas atividades". Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Marcello 
Granado, AC 2003.51.01.510307-8, DJ 10.11.2009. 

"E esse direito também não se encontra demonstrado pelo fato de 
que não restou comprovado nos autos que a marca tenha a sua 
notoriedade reconhecida, já que, como bem destacou o ilustre 
magistrado de primeiro grau, os documentos juntados à inicial, não 
passam de mera divulgação da marca no mercado de consumo e, por 
isso, não é verossímil o fato a ponto de se justificar o afastamento 
dos princípios da territorialidade e especificidade". Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná, 9ª Câmara Cível, Des. Cunhas Ribas, 
AI0167692-6, Julgado em 12.02.2005. 

No caso, SUSTAGEN é uma marca vistosa, notoriamente conhecida, 
objeto de previsão e especial tutela pela Lei nº 9.279/96, de 
Propriedade Industrial (art. 126 e §§). A concessão de justa proteção 
decorre das atividades permanentes e do conceito público de quem a 
obtém, decorrente, pelo menos em tese, de exitoso e laborioso 
desempenho ao longo do tempo, caracterizando, assim, no momento, 
o dano irreparável, se não fosse concedida a liminar". Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 15ª Câmara Cível, Des. Helda 
Lima Meirelles, AI 2008.002.08, Julgado em 27.03.2008. 

Prazo em que a pretensão do 6 bis pode ser exercida 

Assim dissemos em nosso Proteção (2007): 

7.3.1.2 Marca notória no Direito Internacional - prazo de exercício 
do direito 

Quanto ao prazo para afirmação dos direitos extraterritoriais da 
notoriedade, diz a CUP: 

art. 6o bis (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos 
a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal 
marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo 
dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso. 

(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a 
proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé. 

Quanto ao efeito extraterritorial da notoriedade, muitas legislações 
nacionais, acompanhando o teor da CUP, protegem o detentor 
original estrangeiro, vedando o uso de seu signo distintivo e 
conferindo-lhe inclusive ação para anular o eventual registro em 
nome alheio, embora limitada ao qüinqüênio subseqüente ao mesmo, 
salvo em caso de má fé.  

Assim é que, no Direito Brasileiro, assegura-se exatamente o prazo 
qüinqüenal para impugnação das marcas registradas de boa fé (prazo 
esse que é o comum para todas as ações de nulidade de marca). A 
jurisprudência brasileira acolheu, de outro lado, a imprescritibilidade 
da ação de nulidade das marcas notórias registradas por terceiros de 
má fé.  



Acorre o magistério de Ladas (op. cit.)513: 

O último parágrafo do artigo 6 º bis prevê que nenhum limite de 
tempo deve ser fixado para solicitar o cancelamento de um registo 
ou a proibição do uso de uma marca em caso de má-fé. Assim, um 
país não tem permissão para definir um termo final  para que um 
registo de má fé ou uso da marca possa ser arguído. Quando o titular 
da marca notoriamente conhecida possa provar que o infrator tenha 
agido de má-fé, o país da União deve aceitar, por este artigo,  o seu 
pedido a qualquer momento. Isto, naturalmente, deveria ser óbvio. 
Nenhum direito pode ser adquirido por meio de fraude e, portanto, o 
atraso por parte do dono não pode ser uma defesa. Seja ou não um 
registro foi obtido de má-fé é uma questão de decisão pela 
autoridade administrativa ou judiciária do país em causa.  

Deixando de lado o caso em que o requerente tenha sido um agente 
ou representante do autor, que é abrangido pelo art. 6septies, o réu 
será normalmente tido por agir fraudulentamentese, como um cliente 
do titular da marca, ele tinha conhecimento efetivo da a propriedade 
da marca por aquele e,  sem avisar àquele ou ser por aquele 
autorizado, o cliente vai registrar a marca em seu nome. Este seria 
também o caso de um fabricante ou comerciante, bem sabendo a 
marca usada por seu concorrente estrangeiro, que se apropria da 
marca com o objetivo de a impedir de importar seus produtos para o 
país. 

A imprescritibilidade da pretensão já tinha sido reconhecida antes da vigência da Lei 
5.772/71 514. Por acaso a imprescritibilidade deixou de viger durante o tempo da 
vigência da Lei 5.772/71? Sobre isso, notou Peter Dirk Siemsen 515: 

                                           
513 The last paragraph of article 6bis provides that no time limit shall be fixed for seeking the cancellation 
of a registration or the prohibition of the use of a mark in case of bad faith. Thus a country is required not 
to set a fixed term within which a mala fide registration or use of the mark must be proceeded against. So 
long as the proprietor of the well-known mark can prove that the infringer has acted in bad faith, the 
country of the Union is required by this article to accept his demand at any time. This, of course, should 
be obvious. No right can be acquired by fraud and, therefore, delay on the part of the rightful owner 
cannot be a defense. Whether or not a registration was obtained in bad faith is a matter for decision by the 
administrative or judicial authority of the country concerned. Leaving aside the case where the defendant 
has been an agent or representative of the plaintiff, which case is covered by article 6septies, the 
defendant will usually be found to have engaged in fraud if, as a customer of the proprietor, he had actual 
knowledge of the ownership of the trademark by the latter and without advising him or being authorized 
by him, the customer proceeds to register the trademark in his name. This would also be the case where a 
manufacturer or merchant, well knowing the trademark used by his foreign competitor, appropriates that 
mark for the purpose of preventing the latter from importing his goods into the country. 
514 Lembra GAMA CERQUEIRA, Tratado, 3ª. Ed.., Vol.III, p. 871: “Decisão idêntica já havia dado o 
Supremo Tribunal Federal, pelos mesmos votos, no caso da marca Gibos, (Revista dos Tribunais, vol. 
144, pág. 361; Arquivo Judiciário, vol. 64, pág. 248); e, em ambas, o Supremo Tribunal Federal julgou 
não prescrita a ação de nulidade não só por aquele fundamento, como também por dispor o art. 6 bis da 
Convenção da União para a proteção da propriedade industrial, revista em Haia, em 1925, que não está 
sujeita a prescrição, a ação, no caso de marcas registradas de má-fé.” [O restante desta citação já foi 
mencionada antes, quanto à intervenção da FIESP.]  
515 SIEMSEN, Peter Dirk, “Brazil”, in MOSTERT, Frederick W.  Famous And Well-Known Marks. New 
York: Second Edition INTA, 2004, 4-81 a 4-97. O texto original é o seguinte: “The question of non-
compliance with Article 6bis of the Paris Convention, in relation to not setting a time limit for the 
cancellation of marks filed in bad faith, may not have any major adverse consequences. As the previous 
Law already omitted express reference to open-ended time limits for the cancellation of marks registered 



A questão da não-conformidade com artigo 6 º bis da Convenção de 
Paris, em relação à não fixação de um prazo para a nulidade de 
marcas depositadas em má-fé, pode não ter quaisquer consequências 
adversas graves. Como a lei anterior já omitia referência expressa 
aos prazos em aberto para a anulação das marcas registradas de má 
fé, a jurisprudência estabelecida durante a vigência da lei anterior 
também aplica-se igualmente na presente lei. Neste contexto, a 
jurisprudência é clara. No caso de Davidoff Extensão AG v. 
Davidoff Com. e Industria Ltda., por exemplo, o juiz Henry Bianor 
Chalu Barbosa da Sexta Vara Federal reconheceu a legitimidade da 
alegação do reclamante, apesar de um atraso, porque, no terceiro 
parágrafo do artigo 6 º bis da Convenção de Paris, está estipulado 
que " sem limite de tempo deve ser fixado para requerer o 
cancelamento ou a proibição do uso das marcas registradas de má fé. 
"516  

Em apenas um caso, a aplicação da imprescritibilidade foi negada pelo antigo TFR 517, 
mas como resultado do mau entendimento do decreto de promulgação da versão de 
Estocolmo pelo Pres. Geisel, que ressalvava a aplicação dos art. 1º a 12 da nova CUP 
(mas mandando aplicar os mesmos artigos da versão de 1925) 518. 

O que é má fé 

                                                                                                                            
in bad faith, the jurisprudence established during the lifetime of the previous law also o equally applies to 
the present Law. In this context, the case law is clear. In the case of Davidoff Extension AG v. Davidoff 
Com. e Industrial Ltda., for example, Judge Henry Bianor Chalu Barbosa of the Sixth Circuit of the 
Federal Court recognized the legitimacy of the plaintiff's claim despite a delay because, in the third 
paragraph of Article 6bis of the Paris Convention, it is stipulated that "no time limit shall be fixed for 
requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered in bad faith." 
516 [Nota do original] Davidoff Extension AG v. Davidoff Com. e Ind. Ltda., Ordinary Action No. 
2.896.696, DORJ-I de 24 de Abril de 1987. Tentamos obter cópia da referida sentence; não conseguindo, 
notamos que - curiosamente – a mesma decisão, entre as mesmas partes, e na mesma época, foi proferida 
na Suprema Corte de Singapura, como se lê em  
http://www.ipsofactoj.com/archive/1987/Part5/arc1987(5)-006.htm: Davidoff Extension SA- vs - 
Davidoff Commercio E Industria Ltda, FA CHUA J, 14 de outubro de 1987.  
517 Tribunal: TFR Acórdão Rip:02776251  Decisão:23-10-1985 Proc:Ac     Num: 0084033 Ano:   Uf:Sp  
Turma:05 Aud:12-12-85 Apelação Civel Fonte DJ  Data:19-12-85  EJ Vol:05884-01  Pg:00043 Ementa - 
Administrativo. Registro de Marca. INPI. 6. Bis da Convenção de Paris. Decreto Legislativo 78/74. I- A 
Teor Do Decreto Legislativo 78/74 está expressa a não adesão ou vinculação brasileira aos artigos 1 a 12 
da Convenção De Paris. Não ha o que se discutir a respeito, por não serem referidas disposições 
aplicáveis ao direito interno. II- Ressaindo dos autos que a autora alimentou operosidade da re com seu 
silencio ao longo de vinte anos, para ao depois manifestar desconhecimento, quando já precluso o seu 
direito de ação, nos moldes da lei brasileira, forçoso é tê-la como carecedora de ação. III- Sentença que se 
confirma, impondo-se a improcedência do apelo. Relator Min:264 - Ministro Pedro Acioli. 
518 Note-se que o Protocolo de Marcas do Mercosul igualmente prevê a imprescritibilidade de todas as 
marcas registradas de má fé, não só as notórias: Artigo 14 Nulidade do Registro e Proibição de Uso (...) 3) 
Os Estados Partes poderão estabelecer um prazo de prescrição para ação de nulidade. 4) A ação de 
nulidade não prescreverá quando o registro tiver sido obtido de má-fé. No entanto, como noto em 
Propriedade Intelectual no âmbito do Mercosul: “Adequadamente, o Protocolo foi concebido como ato 
internacional sujeito à aprovação do Congresso Nacional brasileiro. Como já antecipado, tal protocolo foi 
rejeitado pelo Congresso Nacional brasileiro”. Encontrado em 
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/pimercosul.doc 



Bodenhausen 519: 

Má-fé normalmente existe quando a pessoa que se regista ou usa a 
marca em conflito sabia da marca bem conhecida e presumivelmente 
pretendia lucrar com a possível confusão entre esta marca e aquela 
que tem registado ou utilizado. 

Em numerosos casos, em múltiplos países, a questão específica de má fé para fins do 
art. 6 bis da CUP tem sido discutida 520. Mostert, em seu livro canônico sobre marcas 
notórias, nota 521: 

                                           
519 Guide to the Paris Convention, op. cit., p. 93: “bad faith will normally exist when the person who 
registers or uses the conflicting mark knew of the well-known mark and presumably intended to profit 
from the possible confusion between that mark and the one he has registered or used.” 
520 Quanto ao ponto, nota a INTA - International Trademark Association: "The Indonesian Supreme Court 
found in the Alfred Dunhill v. The Heirs of Moedjianto Widjadja [Alfred Dunhill v. the Heirs of 
Moedjianto Widjadja, Supreme Court Reconsideration case, 585/PK/Pdt/1995 dated 30/8/1999] case that 
“bad faith” could be inferred from the similarity of the defendants’ marks to the plaintiff’s well-known 
mark, DUNHILL. The Supreme Court held that the plaintiff was the owner of the well-known mark 
DUNHILL and that he therefore had a monopoly over the use of the mark in Indonesia. The Court held 
that the defendants’ marks were similar in principle to the plaintiff’s marks and that, on the basis of the 
similarity, the defendants’ marks had to be cancelled. In the Hong Kong Ten-Ichi case, [Ten-Ichi Co LTD 
v. Jancar Ltd. (1990) FSR 151, (1989) 2 HKC 330, see Mostert, Famous and Well-Known Marks: An 
International Analysis, p. 36.] the Court held that: “all plaintiffs wish to do is to exploit their legitimate 
business interests which have been accumulated over the years and which have achieved a high standard 
of international reputation. They therefore would be prevented from opening a restaurant here apparently 
on the basis that the defendants have quite deliberately stolen their name and their description; in our 
judgement, it defies common sense for me to say that the genuine interest of the plaintiff should be 
prejudiced in that way.” In the Argentinean Fromageries Bel SA v. Ivaldi, Enrique case, the Supreme 
Court decided to cancel the local registration of the mark VACA QUE RIE (confusingly similar to the 
French trademark LA VACHE QUI RIT) for cheese products, which had been obtained more than 30 
years earlier by the local defendant in Argentina.[Fromageries Bel SA v. Ivaldi, Enrique, La Ley 
(Supreme Court, Federal Chamber Buenos Aires, 26 June 1963), reported by Mostert in Famous and 
Well-Known Marks: An International Analysis, p. 45 footnote 59} The Court inferred from the fact that 
the defendant copied the plaintiff’s mark that it must have had knowledge of the plaintiff’s mark. The 
prior knowledge of the well-known mark constituted a sufficient basis for the Court’s decision in favor of 
Fromageries Bel S.A.", encontrado em http://www.inta.org/downloads/brief_davidoff.pdf, visitado em 
1/11/2010. 
521 Predatory intent or bad faith refers to the intent of the defendant to trade upon the reputation of a 
famous ar well-known mark by adopting a similar mark. The significance of bad faith in weighing the 
competing interests of the parties concerned was eloquently described in the landmark Orkin decision in 
Canada [0rkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. (1985) 50 OR (2d) 726, 19 DLR (4th) 
90, 5 CPR (3d) 433 (Ont CA)]. In this case an action for passing-off was brought against the background 
of a reputation-without-use situation. The plaintiff had established a well-known business under the 
ORKIN mark in the United States for pest-control services. After the defendant commenced using the 
ORKIN mark in Ontario in relation to identical services, the plaintiff sought injunctive relief. Mr. Justice 
Morden approached the matter by weighing the "affected interests." According to the judge these include 
the defendant and the public' s interest in the absence of unreasonable restraints on freedom of trade, the 
plaintiff' s right to the protection of its valuable name, and the right of the community to be protected 
against deception. The judge opined that the possibility of Orkin having a monopoly in Ontario in its 
name and distinctive logo was considerably less troubling than the deceptive use of its name and symbol 
by another. He went on to place strong emphasis on the defendant' s bad faith and indicated that although 
bad faith alone will not convey a cause of action to a foreign plaintiff, it is a relevant factor that should be 
taken into account when adjusting competing interests. He concluded that: "the public are entitled to be 
protected from such deliberate deception and Orkin, which has laboured long and hard and made 
substantial expenditures to create the reputation which it now has ... is entitled to the protection of its 
name from misappropriation." In the Ten-Ichi case in Hong Kong[Ten-Ichi Co. Ltd. v. Jancar Ltd. [1990] 
FSR 151, [1989] 2 HKC 330.], the court expressed similar sentiments about the presence of bad faith: "all 



Dolo predatório ou má-fé refere-se à intenção do réu de tirar 
proveito da reputação de uma marca notório através da adoção de 
uma marca semelhante. O significado de má-fé na ponderação dos 
interesses conflitantes das partes envolvidas foi eloquentemente 
descritas no leading case da marca Orkin no Canadá [0rkin 
Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. (1985) 50 OU 
(2d) 726, 19 DLR (4) 90, 5 CPR (3D) 433 (Ontário CA)]. Neste 
caso, uma ação de inculcamento (passing-off) foi interposta num 
contexto em que havia reputação mas não uso. O autor tinha 
estabelecido um negócio bem conhecidos sob a marca Orkin nos 
Estados Unidos para os serviços de controle de pragas. Depois que o 
réu começou a utilizar a marca Orkin, em Ontário, em relação aos 
serviços idênticos, o autor buscou uma medida cautelar.  O Juiz 
Morden enfrentou a questão da ponderação dos "interesses 
contrapostos." Segundo o juiz, tais interesses incluem o do réu, o do 
público quanto a ausência de restrições excessivas à liberdade de 
comércio, do demandante quanto ao direito à proteção de seu nome 
valiosos, e o direito da comunidade de ser protegida contra o engano. 
O juiz considerou que a possibilidade de garantir à Orkin um 
monopólio em Ontário sobre seu signo nominativo e figurativo era 
consideravelmente menos preocupante do que o uso enganoso de seu 
nome e símbolo por terceiro. Ele enfatizou então a má-fé do réu e 
indicou que, apesar de má-fé por si só não constituir causa de ação 
para um autor estrangeiro, é um fator relevante que deve ser levado 
em conta ao ajustar os interesses concorrentes. Ele concluiu que: "o 
direito do público a ser protegido de tal engano deliberado e Orkin, 
que tem trabalhado muito e bem e fez gastos substanciais para criar a 
reputação que tem agora ... tem direito à proteção de seu nome de 
apropriação indébita ". 

No caso Ten-Ichi em Hong Kong [Ten-Ichi Co. Ltd. v. Ltd. Jancar 
[1990] FSR 151, [1989] 2 HKC 330], o juiz expressou sentimentos 
semelhantes sobre a presença de má-fé: " tudo o que os autores 
pretendem fazer é explorar seus interesses comerciais legítimos que 
foram acumulados ao longo dos anos e que alcançaram um elevado 
nível de reputação internacional. Assim, eles se veriam impedidos de 
abrir um restaurante aqui, aparentemente com base no fato de que os 
réus muito deliberadamente roubaram seu nome e sua descrição;  na 
minha opinião, viola o bom senso dizer que o verdadeiro interesse 
do autor deve ser prejudicado dessa maneira ". 

Ainda que em matéria diversa, as Diretrizes utilizadas pela OMPI 522 em matéria de 
“arbitragem” de nomes de domínio são igualmente interessantes: 

                                                                                                                            
the plaintiffs wish to do is to exploit their legitimate business interests which have been accumulated over 
the years and which have achieved a high standard of international reputation. They therefore would be 
prevented from opening a restaurant here apparently on the basis that the defendants have quite 
deliberately stolen their name and their description; in my judgement, it defies common sense for me to 
say that the genuine interest of the plaintiff should be prejudiced in that way." 
522 São as Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy da autoridade internacional da Internet 
(ICANN), encontradas em http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm. O texto é o seguinte: 
“b. Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following 
circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence 
of the registration and use of a domain name in bad faith: (i) circumstances indicating that you have 
registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or 
otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark 



b. Prova do registro e uso de má-fé. Para efeitos do Parágrafo 4 (a) 
(iii), as seguintes circunstâncias, em particular, mas sem limitação, 
se o Painel constatar sua presença, será tida como prova de registro e 
uso de um nome de domínio de má-fé: 

(I) circunstâncias que indiquem que você registrou ou adquiriu o 
nome de domínio principalmente com a finalidade de venda, aluguel, 
ou transferência do registro de nome de domínio ao reclamante que é 
o dono da marca de produto ou serviço, ou a um concorrente do 
Reclamante, a título oneroso, em valor em excesso ao que você 
comprovadamente dispendeu diretamente relacionado com o nome 
de domínio, ou 

(II) você registrou o nome de domínio a fim de impedir que o 
proprietário da marca de produto ou serviço pudesse refletir sua 
marca como um nome de domínio correspondente, desde que haja 
um padrão de sua conduta nesse sentido, ou 

(Iii) você registrou o nome de domínio fundamentalmente com o 
propósito de perturbar o negócio de um concorrente; 

(Iv) usando o nome de domínio, você intencionalmente tentou atrair, 
para fins comerciais, usuários da Internet para o seu site web ou 
outro local on-line, criando um risco de confusão com a marca do 
reclamante quanto à fonte, ao patrocínio, a afiliação ou endosso de 
seu web site ou local ou de um produto ou serviço em seu site ou 
local. 

 

No Protocolo de marcas do Mercosul, genericamente, a má fé por si só é fundamento de 
anulação de marca 523.  

Em normativo hoje revogado, mas ilustrativo, disse o INPI: 

Ato Normativo nº 123, de 08.08.94, do INPI, que só explicitou 
conceitos já existentes, a saber: 

“Tendo em vista que a Convenção de Paris não dá qualquer 
definição de notoriedade, nem tampouco, estabelece critérios para 
sua apreciação, o INPI, na qualidade de autoridade competente para 
apreciar matéria dessa natureza, considera a questão observando dois 
parâmetros, quais sejam: 

ter a marca certo renome ou fama, no Brasil, dentro do seu ramo de 
atividade: 

                                                                                                                            
or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your 
documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or (ii) you have registered the 
domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a 
corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or (iii) you 
have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or 
(iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet 
users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the 
complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location 
or of a product or service on your web site or location.” 
523 Artigo 9 - Marcas Irregistráveis (...) 3) Os Estados Partes denegarão as solicitações de registro de 
marcas que comprovadamente afetem direitos de terceiros e declararão nulos os registros de marca 
solicitados de má-fé, que afetem comprovadamente direitos de terceiros.  



não constituir escusa a alegação de desconhecimento da verdadeira 
origem da marca requerida, quando em função da atividade idêntica 
ou afim exercida, há presunção de que o depositante da marca 
impugnada deveria conhecê-la. 

E essa presunção de má fé de quem reparte a mesma área de comércio é afirmada pelos 
julgados: 

“A preliminar de prescrição, com base na falta de comprovação da 
má-fé há de ser afastada, posto que, em que pese a irresignação da 
empresa ré, a comprovada nacionalidade alemã de seu sócio 
majoritário é indício de ocorrência de má-fé, na medida em que a 
marca da primeira autora é notória em seu país de origem e, o que é 
do mesmo modo relevante, são empresas que atuam no mesmo 
segmento mercadológico, sendo inaceitável a alegação de 
desconhecimento por parte da Apelante de empresa que há muitos 
mais anos atua no mesmo ramo e que registrou anteriormente a 
marca em vários países, como devidamente comprovado nos autos. 
Não apenas os comprovantes de comercialização dos produtos da 
autora-apelada, mas também os diversos catálogos juntos aos autos, 
anteriores ao depósito da marca, e a comprovação do registro da 
mesma marca em vários países demonstram a má-fé da ora 
Apelante.” AC  1998.51.01.023618-2, Primeira Turma Especializada 
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 11 de  
março de  2008, voto da relatora Marcia Helena Nunes.  

 

(Omissis) Afastada a prescrição da pretensão da autora, ora recorrida 
COACH INC., nos termos do artigo 174 da Lei n.º 9.274-96, pois o 
ramo de atuação da recorrente é o mesmo explorado pela agravada, o 
que afasta qualquer justificativa quanto ao desconhecimento de 
marca que goze de notoriedade em mercado estrangeiro e, via de 
conseqüência, configura a má-fé na apropriação de signo cuja 
exclusividade do uso pertence a outrem, aplicando-se ao caso o 
preceito excepcional do item 3 do art. 6.º bis da Convenção União de 
Paris. IV – Agravo interno desprovido. Proc. 20050201004470, 
Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª 
Região, por maioria, 27 de fevereiro de 2007 

 

“2. Restou suficientemente demonstrada a má-fé na obtenção do 
registro em questão, tendo em vista as notas fiscais e documentos 
representativos de negociações trazidos aos autos pela autora, que 
comprovam as relações comerciais travadas entre as empresas 
litigantes, fato, inclusive, confessado pela ré em sua contestação. 
Ora, se a empresa-ré atuava como parceira comercial da apelada, 
comercializando seus produtos, não há como sustentar o 
desconhecimento da existência da marca internacional impeditiva. 

3. A circunstância de atuarem ambas as empresas no mesmo 
segmento mercadológico, qual seja, o de fabricação de aparelhos e 
instrumentos de reprodução, fotográficos, cinematográficos, óticos e 
de ensino, implica forçosamente na possibilidade de erro, confusão 
ou associação equivocada por parte do público consumidor quanto à 
real origem dos produtos. (...) AC porc. 2001.51.01.531835-9, 2ª 



Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por 
unanimidade, em 22 de agosto de 2006.  

 

Quando a má fé deve ser apurada    

A ma fé impede a ocorrência da prescrição. Quando deve ser apurada tal ma fé? Nota 
Phillips 524:  

3.98 Mesmo quando a verificação de má-fé exige o requisito 
técnico-jurídico do conhecimento por parte do requerente, este 
requisito é presumido no caso de um depósito não autorizado de uma 
marca famosa. Nessa base, os proprietários da marca CAMPARI 
foram capazes de impedir a matrícula na Turquia, de uma marca 
nominativa que incluía essa marca 525. A boa-fé do recorrente é 
medida na data de apresentação do pedido. 

 

A incorporação do 6 bis pela Lei 9.279/96 

O CPI/96 contempla duas figuras relativas aos efeitos do conhecimento das marcas pelo 
público 526:  

                                           
524 PHILLIPS Jeremy. Trade Mark Law – A Practical Anatomy. New York, Ed. Oxford University Press, 
2003, pag. 408, 452 e 586 à 588. O texto original é o seguinte: “13.98  Even where a finding of bad faith 
requires a technical legal requirement of knowledge on the part of the applicant, this requirement is 
presumed in the case of an unauthorized filing of a famous mark. On that basis the owners of the 
CAMPARI trade mark were able to prevent the registration in Turkey of a word mark which included that 
mark. The applicant's good faith is measured at the date of filing of the application”.  
525 [Nota do original] Davide Campari Milano SpA v Ozal/Finkol Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd Sti [2002] 
ETMR 856 (Istanbul Court of First Instance). 
526 Narra DOMINGUES, Douglas Gabriel, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: 
Ed. Forense, 2009, p.448-456 : "À primeira vista, o Projeto do Executivo atribuía o nomen juris de marca 
de alto renome à marca notória prevista na Convenção da União de Paris, pois o Projeto de Lei nada 
previa quanto à marca notória, e por força do art. 6º bis (I) da Revisão de Estocolmo (1967), o Brasil 
compromete-se a protegê-la. Todavia, a primeira impressão era falsa, porque no Substitutivo do relator, 
deputado Ney Lopes, foi conservado o dispositivo legai referente a marca de alto renome (art. 103), 
acrescentando-se ao Projeto em discussão uma seção V (art. 104 e parágrafo único). referente à marca 
notoriamente conhecida.  Assim, o Projeto em discussão no Congresso Nacional passou a conter dois 
tipos de marca com proteção especial: marca de alto renome e marca notoriamente conhecida. A redação 
do art. 104 do Substitutivo Ney Lopes, era basicamente a mesma que consta do art. 126 da Lei da Prop. 
lnd., omitindo apenas a expressão "em seu ramo de atividades", que posteriormente seria inserida entre a 
expressão inicial "A marca notoriamente conhecida" e nos termos do art. 6º Bis (1), da Convenção de 
Paris. Quanto ao parágrafo único do art. 104 do Substitutivo Ney Lopes, apresentava redação 
assemelhada ao § 2º do art. 126 da Lei da Prop. Ind. ora vigente: no Substitutivo Ney Lopes: o INPI 
indeferia de oficio pedido de registro de marca de produto ou serviço que reproduzisse ou imitasse, no 
todo ou em parte, a marca notoriamente conhecida, enquanto na lei vigente a expressão "indeferirá de 
oficio" foi substituída por "poderá indeferir de oficio," ou seja. o que era obrigação de oficio do INPI 
passou a ser faculdade concedida à Autarquia. Na Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator, 
deputado Ney Lopes. art. 157. o parágrafo único referido supra teve a redação completamente alterada 
passando a dispor. verbis: "parágrafo único. A proteção de que trata o "caput " aplica-se às marcasde 
serviço".A referência expressa que a proteção da marca notaria alcançava as marcas de serviço era 
necessária vez que o art. 6º bis (I) da Convenção da União de Paris. Revisão de Estocolmo (1967), refere-
se apenas às marcas de fábrica e de comercio. No Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara a 
marca notoriamente conhecida passou a ser regulada no art. 125, §§ 1º e 2º, com a redação que consta da 



o da marca “de Alto Renome”, prevista no art. 125, e  

o da “Marca Notoriamente conhecida”, prevista no art. 126 527.  

O conhecimento da marca – embora não pelo público – traz outra importante 
conseqüência no CPI/96: o da irregistrabilidade das marcas que conflitem com marca 
“que o requerente não possa desconhecer a marca anterior em razão de sua atividade” 
(art. 124, XXIII). 

Pelo art. 126 da Lei 9.279/96, a marca - inclusive a de serviços - notoriamente 
conhecida em seu ramo de atividade nos termos do Art. 6° bis (1), da Convenção da 
União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, 
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.  

Ao contrário do que ocorria anteriormente, quando tal proteção incumbia ao Judiciário, 
o INPI poderá indeferir de oficio pedido de registro de marca que reproduza ou imite, 
no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida528. 

Nota, quanto ao ponto, Douglas Gabriel Domingues 529: 

A Convenção de Paris não define a notoriedade da marca nem 
estabelece critérios para sua apreciação. Por tal razão, o INPI, como 
repartição central nacional competente para apreciar a matéria, 
considera a questão observando se a marca possui certo renome ou 
fama. no Brasil. dentro do ramo de atividade.  

A aplicação da norma unionista pode ocorrer ex officio ou a 
requerimento do interessado. Ocorre de ofício quando o Examinador 
julgar que a notoriedade e tão evidente que dispensa a produção de 
provas. Na eventualidade da aplicação da norma ocorrer por meio de 
impugnação, deve-se verificar se o impugnante: I -  é nacional 
residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da 
União de Paris; II -  tem legitimidade para impugnar; III -  
fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes 
para caracterizar o renome da marca e o seu conhecimento por 
profissionais que atuam no segmento de mercado em questão 
(Diretrizes de Analise de Marcas, Resolução INPI nº 051/97, maio 
de 1997, 1.1.7.1).  

Apesar da norma unionista não se referir às marcas de serviço, a 
proteção de que trata o art. 126 aplica-se também às marcas de 
serviço, ex vi §) do art. 126. 

Muito mais extensa no tocante a tal fenômeno do que a lei anterior, a Lei 9.279/96 
consegue, porém, deixar de tratar de algumas questões importantes 530. Não constam da 

                                                                                                                            
Lei da Prop. Ind. Volvendo o Processo à Câmara de Deputados para votação final. o art. 125 do 
Substitutivo do Senado foi renumerado como art. 126 tal como consta da Lei nº 9.279/96." 
527 Vide O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96, de José 
Antonio B.L. Faria Correa, Revista da ABPI 28 (1997).  

528 Vide Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida, por José Carlos T. Soares, Revista da ABPI No. 
24, set/out, 1996, p. 11 e também José Antonio B. L. Faria Correa, O Tratamento das Marcas de Alto Renome e das 
Marcas Notoriamente Conhecidas na Lei 9.279/96, Revista da ABPI, Nº 28, maiJjun 1997, p. 33. 

529 DOMINGUES, Douglas Gabriel, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Ed. 
Forense, 2009, p.448-456 
530 Vide, de Luis Leonardos, A Superação do conceito de notoriedade na proteção contra as tentativas de 
aproveitamento de marcas alheias, Revista da ABPI nov/dez de 1995, p. 13; Ainda o Artigo 6 bis da CUP, Paulo 



Lei os critérios de determinação de marca famosa (art. 6 bis da CUP) nem sua extensão 
a signos que não sejam similares, mas que indiquem conexão com o titular dos signos 
protegidos (art. 16.3 de TRIPs).  

Pelo art. 196 do CPI/96, a notoriedade é razão de majoração de pena de detenção, de um 
terço à metade – aplicando a regra à marca alterada, reproduzida ou imitada quando for 
de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva 531. 

Note-se, por fim, o disposto no Art. 158 do CPI/96: 

Art. 158. (omissis) § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade 
administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso 
XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 
(sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro 
da marca na forma desta Lei. 

O efeito “em T” de TRIPs 

A par da marca notória do 6 bis da CUP, TRIPs exige proteção extensiva da notoriedade 
aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja 
registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa 
indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e 

                                                                                                                            
Costa Figueiredo, Revista da ABPI no.29 (1997). Mauricio Lopes de Oliveira, A obrigação do contrafator de marca 
famosa em ressarcir o legítimo titular do registro por prejuízo à imagem e conseqüente dano moral, Revista da ABPI, 
Nº 41 - Jul. /Ago. 1999.  

531 Mais protegida, a marca notória também se arrisca a ser mais exigida: Pág. 757 Revista Forense – Vol. 
381 Suplemento: Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Indenização - Dano Moral - Produto Defeituoso - 
Marca Notória - Quebra de Confiança - Nexo Causal - Fornecedor - Responsabilidade Objetiva - Art. 12 
Do Código de Defesa do Consumidor. - Ao influxo do art. 12 da Lei 8.078/90, a responsabilidade do 
fabricante é objetiva quando, v. g., se encontram agentes nocivos à saúde no interior do invólucro do 
produto. - O dano moral deflui da quebra de confiança em marca notória no ramo de comestíveis e do 
inafastável sentimento de vulnerabilidade e impotência do consumidor que se vê diante da possibilidade 
de ter-se utilizado, por longo período, de produto inadequado ao consumo.- O nexo de causalidade se 
evidencia entre a lesão e a utilização de produto defeituoso. Maria de Fátima Barros versus Pepsico do 
Brasil Ltda. O mesmo viés se tem em acórdão do STJ: DIREITO DO CONSUMIDOR. FILMADORA 
ADQUIRIDA NO EXTERIOR. DEFEITO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DA 
EMPRESA NACIONAL DA MESMA MARCA ("PANASONIC"). ECONOMIA GLOBALIZADA. 
PROPAGANDA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. SITUAÇÕES 
A PONDERAR NOS CASOS CONCRETOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL REJEITADA, 
PORQUE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO 
MÉRITO, POR MAIORIA. I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e 
favorece a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem maior 
expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, 
inclusive, o fator risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, sobretudo 
quando em escala internacional, em que presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em 
vários países, sem falar nas vendas hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte 
mercado consumidor que representa o nosso País. II - O mercado consumidor, não há como negar, vê-se 
hoje "bombardeado" diuturnamente por intensa e hábil propaganda, a induzir a aquisição de produtos, 
notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando em linha de conta diversos fatores, 
dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da marca. III - Se empresas nacionais se beneficiam de 
marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que 
anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao consumidor as conseqüências negativas dos 
negócios envolvendo objetos defeituosos. IV - Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, ponderar as 
situações existentes. V - Rejeita-se a nulidade argüida quando sem lastro na lei ou nos autos. (RESP 
63981/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA). 



desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca 
registrada.  

É o efeito da notoriedade além das fronteiras da especialidade – dos bens e serviços 
próprios ao registro. O setor pertinente do público será o de outra atividade econômica, 
que não aquela explorada pelo titular da marca. Neste caso, provavelmente será razoável 
exigir-se que o conhecimento da marca se dê pelo público em geral, ainda que não seja 
por todo o público.  

Note-se que tal proteção específica não se identifica com a que a lei interna dá à 
notoriedade com efeitos além da especialidade, mas no próprio país. Aqui se tem uma 
notoriedade internacional além da atividade em que é usada no país de origem. Ao 
contrário do que acontecia no regime da CUP, o efeito da marca notória não se resume 
mais à marca utilizada para produtos idênticos ou similares, mas também aos bens e 
serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, 
mas isso só se cumpridas duas exigências cumulativas: 

a. que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar 
uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca 
registrada; e  

b. que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da 
marca registrada. 

Este efeito não foi acolhido pelo direito em vigor, ficando TRIPs não implementada , 
muito embora haja quem defenda posição contrária 532.  

                                           
532 Vide A Marca Notória do Artigo 16, III do TRIPS, por Carlos Gruenbaum Lemos. (91): 61-69, nov.-
dez. 2007, na qual o autor entende que já haveria esse efeito. GOYANES e BIRNBAUM, op. Cit., também 
postulam que haveria, sim, a extensão da proteção do 6 bis, via TRIPs, a outras atividades que não a original: “Como 
visto linhas acima, as normas do TRIPS, que tornaram mais explícita e, de certo modo, mais abrangente a 
proteção contida no art. 6º bis da CUP, não mais se contentam em proteger a marca notoriamente 
conhecida contra a sua reprodução ou imitação para identificar produtos ou serviços idênticos ou 
similares àqueles assinalados pela marca notoriamente conhecida. Tampouco o mero risco de confusão 
dos consumidores é a única preocupação do legislador internacional, tal como sucedia no texto da CUP. 
O art. 16(3) do Acordo TRIPS prevê que o disposto no art. 6º bis da CUP deve aplicar-se mesmo aos bens 
e serviços que, identificados por reprodução ou imitação de marca notoriamente conhecida, não sejam 
similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada. Para tanto, é mister que o uso dessa marca, 
em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da 
marca registrada e que esse uso, provavelmente, possa prejudicar os interesses do titular da marca 
registrada. Vê-se, de imediato, que a proteção às marcas notoriamente conhecidas tornou-se mais ampla. 
E isso se explica pelas transformações econômicas ocorridas desde a edição da CUP até a recente 
aprovação do Acordo TRIPS. Atualmente, é fenômeno dos mais comuns uma marca – geralmente 
notoriamente conhecida – designar mais de um tipo de produto que tenha uma certa conexão (para usar-se 
o termo contido no TRIPS) com a atividade primordial desempenhada por tal signo. A marca “Cartier”, 
por exemplo, solidificou-se no ramo da relojoaria, mas hoje em dia essa mesma marca designa perfumes. 
Aliás, muitas marcas de perfumes, na verdade, pertencem a grifes de moda da alta costura, como “Calvin 
Klein”, ou “Christian Dior”. A célebre “Harley-Davidson”, das motocicletas, atualmente faz grande 
sucesso com camisas (?!). Enfim, os exemplos de atuação de marcas notoriamente conhecidas em 
diferentes ramos de atividade multiplicam-se e indicam, de forma incontrastável, que a conexão entre 
produtos indicados por uma mesma marca pode ser algo extremamente difícil de se delimitar. Justamente 
para evitar que se crie no consumidor a falsa impressão de que uma marca notoriamente conhecida, 
repentinamente, passou a atuar em outro ramo de atividade, conexo àquele em que ela se notabilizou, que 
a lei protege de forma especial esse tipo de marca: conquanto não impossibilite todo e qualquer registro 
para todas as atividades possíveis (como sucede com as marcas de alto renome), barra a possibilidade (por 
mais remota que seja) de que o consumidor seja levado à crença de que a reprodução ou imitação de uma 
marca notoriamente conhecida seria associável, quanto à origem, àquela marca famosa. O art. 16(3) do 



No entanto, em sintonia com o que cremos, disse Enzo Baiocchi 533: 

6. NOSSA OPINIÃO: A NÃO APLICAÇÃO DO ART. 16.3 DO 
TRIPs NO BRASIL  

A par da querela travada em torno da interpretação a ser dada ao art. 
16.3 do TRIPs, permanece a dúvida em se saber se tal dispositivo foi 
ou não recepcionado e incorporado ao nosso ordenamento, e se, 
como tal, possui ou não qualidade de "auto executável " , podendo 
incidir sobre relações jurídicas particulares. Neste ponto, divide-se 
também a doutrina em duas correntes. Uma primeira corrente - à 
qual nos permitimos afiliar - nega essa qualidade de norma 
diretamente aplicável. Denis B. Barbosa, com razão, afirma que, 
"[t]ais modificações terão de ser incorporadas na lei nacional, pois 
quaisquer normas de TRIPs, ao contrário do que ocorre no art. 6bis, 
não têm qualquer efeito normativo direto no sistema jurídico 
brasileiro - o destinatário das normas do acordo é o Estado bra-
sileiro, e não os beneficiários das marcas" 534. Já uma segunda cor-
rente sustenta o oposto: que o mencionado dispositivo foi, sim, 
recepcionado em nosso ordenamento. Carlos G. Lemos 535 afirma 
que "o TRIPS foi formalmente recepcionado e internalizado, sendo 
norma cogente no Brasil", e que - continua o autor - "[e]m relação ao 
conteúdo específico do artigo 16, III do TRIPS, verifica-se que é 
uma norma dirigida aos particulares e não aos estados". Luiz 
Guilherme de A. V Loureiro vai mais além e ressalta que os juízes e 
tribunais nacionais deverão observar e aplicar o disposto no art. 16.3 
do TRIPs, "por ter se transformado em lei interna."106 Não é este, 
porém, o entendimento da jurisprudência mais recente do STJ.  

Como vimos, a decisão do STJ no caso "Ou Pont" trouxe nova 
orientação com relação à natureza do Acordo TRIPs e sua não 
aplicação direta em nosso direito interno: "[o] TRIPS não é uma lei 
uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de 
forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de 
direito privado ocorrentes em cada um dos estados que a ele aderem, 
substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que 

                                                                                                                            
Acordo TRIPS também busca evitar que o uso, por terceiro, de marca notoriamente conhecida, possa 
prejudicar os interesses do titular da marca registrada. Mas o que poderia ser considerado um prejuízo aos 
interesses do titular da marca registrada? Assim como a noção de atividades conexas, a idéia de prejuízo 
aos interesses do titular da marca notoriamente conhecida constitui um conceito jurídico indeterminado, 
que somente se concretiza caso a caso. Pode-se cogitar, como exemplo de prejuízo ao titular da marca, o 
desprestígio decorrente da utilização de seu símbolo em produtos de baixa qualidade, capaz de gerar o 
efeito diluidor do sinal distintivo, ainda que o uso se faça em ramo diverso (pense-se na reprodução da 
marca “Hermès”, tradicional grife de gravatas finas, para designar palitos de fósforo), ou mesmo a 
indesejável associação da marca notória com produtos que, mesmo diferentes daqueles originariamente 
assinalados, causem repulsa aos consumidores da marca tradicional (por exemplo, o emprego de uma 
tradicional marca de sucos para identificar inseticidas).” 
533 BAIOCCHI, Enzo. A Proteção à Marca Notoriamente Conhecida Fora do Campo de Semelhança Entre  
Produtos e Serviços: A (NÃO) Aplicação do Art. 16.3 do TRIPS no Brasil. Rio de Janeiro, Revista da 
ABPI Nº 102 – Set/Out 2009, pg.15-16 
534 [Nota do original] 104. Uma introdução à propriedade intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2003, p. 883 e s.; idem, Proteção das marcas - uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen juris, 
2008, p. 147. 
535 [Nota do original] A nova Lei da Propriedade Industrial comentada. São Paulo: Lejus, 1999, p. 259 e s. 



estaria então limitada à declaração de sua recepção, por instrumento 
próprio (no nosso caso, por decreto legislativo)"  

 

Como o regime nacional e internacional se interpenetram 

Em nosso Proteção (2007), assim particularizamos a interpenetração do regime 
internacional e o regime nacional vigente: 

6.2.5.6. Territorialidade 

Outro elemento essencial de diferença entre a propriedade dos bens 
físicos móveis e das marcas é de que a propriedade é essencialmente 
territorial. A essência deste limite está no disposto na CUP: 

Art. 6o (3) Uma marca regularmente registrada num país da União 
será considerada como independente das marcas registradas nos 
outros países da União, inclusive o país de origem. 

O registro da marca, como diz o Código da Propriedade Industrial 
em seu art. 129536, garante em todo território nacional a sua 
propriedade e uso exclusivo. Vale dizer, assegura um direito 
oponível contra toda e qualquer pessoa que, no território nacional, 
pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou 
serviços iguais, semelhantes ou afins. 

Há três exceções gerais ao princípio da territorialidade, com base em 
tratados internacionais537, que, no entanto, não implicam em 
aquisição de propriedade de marcas, mas tão somente em 
condicionar as condições de sua aquisição por terceiros: a aplicação 
das regras do art. 6 bis da Convenção de Paris – a notoriedade da 
marca em seu efeito extraterritorial538; da mesma Convenção, o 

                                           
536[Nota do original] Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme 
as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado 
quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. Confira-se que a marca não registrada, 
protegida sob os influxos da concorrência desleal, não tem proteção nacional, mas, quando aplicável, a do mercado 
restrito ao qual a concorrência se insere.  

537 [Nota do original] Na Lei 9/279/96, encontram-se outra hipótese de efeito extraterritorial, mas que afeta apenas 
a legitimidade ad adquirendum daquele que requer marca, sem deferir propriedade brasileira ao usuário estrangeiro. 
Segundo o art. 124 do CPI/96, não será registrável o “XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, 
marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado 
ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade 
de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de 
causar confusão ou associação com aquela marca alheia”. 

538 [Nota do original] Art. 6o bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer 
administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou 
de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a 
autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já 
marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo 
sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão 
com esta. (2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer 
cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser 
requerida a proibição de uso. (3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas 
registradas ou utilizadas de má fé. A norma está internalizada no art. 126 do CPI/96: Art. 126. A marca notoriamente 
conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da 
Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada 
no Brasil. § 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º. O INPI poderá 
indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente 
conhecida. 



princípio telle quelle; e a regra que o representante de um titular 
estrangeiro de uma marca não pode adquirir-lhe a propriedade539. 

Em nenhum desses casos se defere ao titular de marca estrangeira 
propriedade no Brasil, que haverá de resultar, exclusivamente, de um 
pedido depositado no Brasil e aqui concedido. Assim, a propriedade 
da marca, no direito brasileiro, é estritamente territorial. 
(Sublinhamos). 

 

O 6 bis como uma precedência convencional 

Assim, a proteção assegurada pelo 6 bis (que é de impedir o registro ou – depois da Ata 
de Estocolmo -  uso por terceiros) não garante ao titular a exclusividade; garante-lhe, 
sim, o direito formativo gerador. Tem o titular desta marca notória a pretensão de haver 
sua marca examinada e deferida pelo INPI, pretensão que só ele pode ter, sendo aquele 
a quem o 6 bis beneficia.  

Da mesma forma, qualquer um que crie 540 uma marca tem o direito formativo gerador 
541 que lhe assegura a pretensão de ver seu pedido de registro examinado. Não tem o 

                                           
539 [Nota do original] CUP, Art. 6o septies - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países 
da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses 
países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o 
permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu 
procedimento. (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca 
pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. (3) As legislações nacionais têm a faculdade de 
prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente 
artigo. 

540 Como noto em nosso Proteção (2007): “Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito 
do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (inventio). Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção 
de que um signo, nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no 
mercado. Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim 
determinado – é a criação como marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo - tomar um elemento qualquer 
de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral 
seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em uso real e prático. Vale notar que a expressão originador 
da marca seria muito mais adequada do que criador ou ocupante; é um termo correntemente utilizado, neste contexto, 
na língua inglesa. Vide aqui José Antonio B.L. Faria Correa, “A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da 
marca sonora na lei brasileira”, publicado na edição de março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 19: “Se é 
verdade que a doutrina vê, na maioria dos casos, o direito à marca como um direito de ocupação, verdade é , também, 
que, independentemente das hipóteses de pura criação intelectual (marcas inventadas pelo titular ) a própria ocupação 
de sinal disponível para a designação de determinados bens ou serviços já constitui uma inovação semiológica, um 
uso particular do signo, dentro do qual se derrama novo conteúdo, diverso daquele convencionado, até então, pela 
cultura”. 
541 Do nosso Tratado, op. Cit., Cap.II: “[ 7 ] § 3.2. (A) Direito subjetivo constitucional -  Como nota 
Pontes de Miranda, há direito público subjetivo, direito constitucional, de pedir a proteção, tal como 
assegurada na lei ordinária, postulando-se ao INPI o registro, no exercício de um direito formativo 
gerador. Já - se outro lado - há direito regido pela lei comercial no tocante à exclusividade resultante do 
registro.  É o autor, em seus Comentários à Constituição de 1967, ainda o mais precioso estudo do 
estatuto constitucional das marcas, que afirma: Há direito público subjetivo (constitucional) e há 
pretensão a ter alguém, para si, a marca; mas o direito comercial e as pretensões ao seu uso exclusivo 
dependem do registro. Por se não fazer a distinção entre o direito público subjetivo, que decorre da 
observância das formalidades legais, é que se tem discutido se o registro é declaratório ou atributivo. O 
que preexiste ao registro é aquele direito, que lhe dá, quanto às ações específicas: a) a ação possível (não 
necessária) penal contra o que usa a marca de outrem; b) a ação de nulidade do registro, por outrem, da 
sua marca, e a de indenização dos danos que tiver sofrido na concorrência efetivamente estabelecida, se 
estava em uso dela, isto é, se dela se havia apropriado (...)); c) a ação de ataque à inconstitucionalidade da 
lei (ou ato) sobre marcas, por constituir violação da regra jurídica constitucional (...). Assim, exatamente 



titular do direito tutelado pelo 6 bis da CUP mais direitos do que outro criador, se não 
que pode ele transferir os efeitos da criação de um território para outro, se neste outro 
ocorreu o transbordamento do signo por uso ou fama.  

Vale dizer, o uso ou fama no território ad quem criam para o titular a marca ali; e dessa 
criação se veda o “plágio”. Essa criação ocorre com ou sem voluntariedade; o uso ou 
fama é uma questão de fato. No território ad quem se constituiu uma clientela real (pelo 
uso) ou potencial. O uso ou fama precede o ato jurígeno voluntário do registro.  

Tratava-se, à luz da Lei 5.772/71, como se trata da lei vigente, de um caso específico de 
precedência de registro, com afastamento do regime atributivo, qualificado pela 
preexistência de fundo de comércio e da respectiva clientela.  É esse o conteúdo 
elementar do art. 6 bis. 

Assim também o entende Lélio Denícoli Schmidt 542: 

 

Ora, o disposto no art. 6 bis da Convenção de Paris claramente 
atribui ao legítimo utente da marca notoriamente conhecida um 
direito de preferência quanto à obtenção do registro, em detrimento 
daquele que a tenha pretendido usurpar. Este direito é reconhecido 
independentemente da existência de registro no País em que se 
pretende a proteção: não é necessário que o interessado adquira este 
registro para só então fazer jus à tutela conferida pelo art. 6 bis. 
Basta que comprove a anterioridade em relação ao uso da marca e a 
notoriedade desta. Esta anterioridade poderá ser comprovada com 
base em publicidade ou registros de nome comercial ou marca, ainda 
que feitos em outros países. A notoriedade, porém, há de referir-se 
ao país onde se pretende a proteção543.  (...)  

Ao mesmo entendimento se chega com o disposto no art. 158, § 2o., 
da nova Lei da Propriedade Industrial (no. 9.279/96), que obriga o 
titular da marca notoriamente conhecida a pleitear o registro desta no 
Brasil, dentro do prazo que para tanto estipula (60 dias após a 
interposição da oposição). A duplicidade de registros (no exterior e 
no Brasil) que o titular da marca notoriamente conhecida passará a 
ter após aqui pleitear a proteção deixa claro que tal instituto não 
vulnera o princípio da territorialidade, pois do contrário esta 
dualidade seria inconcebível, à luz do art. 65, item 19, da Lei no. 
5.772/71 ("não é registrável como marca: dualidade de marcas de 
um só titular, para o mesmo artigo, salvo quando se revestirem de 

                                                                                                                            
como ocorre em relação às patentes, existe um direito constitucional à proteção das marcas, direito esse 
que nasce da criação, ou ocupação do signo como signo marcário   e sua vinculação a uma atividade  . 
Esse direito não é, no entanto, ainda direito real, mas apenas uma pretensão a que se constitua a 
propriedade ao fim do processo administrativo pertinente. Trata-se de um direito formativo gerador. 
Assim o desenha a dicção constitucional, que comete à lei o dever de assegurar proteção à propriedade 
das marcas.” 
542 Reivindicando a Criação Usurpada, op. Cit.. 
543 Se a marca não for notoriamente conhecida no Brasil, a empresa aqui não poderá invocar a tutela do 
art. 6 bis. Esta notoriedade, porém, não precisa necessariamente advir da venda de produtos. Sobre o 
tema, vide ELISABETH KASZNAR FEKETE (De Haia a Estocolmo: O que Mudou na Convenção de 
Paris, in Rev. da ABPI 5/13, Set/Out 1992), MARCELO ROCHA SABÓIA (Marcas Famosas - Um 
Problema Notório, in Rev. da ABPI 11/74) e LUCAS ROCHA FURTADO (Sistema de Propriedade 
Industrial no Direito Brasileiro, pág. 131, ed. Brasília Jurídica, 1996). 



suficiente forma distintiva") e do art. 124, inciso XX, da Lei no. 
9.279/96, no mesmo sentido. Como a aquisição no Brasil do direito 
real sobre a marca notoriamente conhecida está jungida à obtenção 
de um registro outorgado pela autoridade brasileira, isto significa 
que eventuais registros conseguidos no exterior são inidôneos para 
firmar tal direito real. 

Na verdade, o que o amparo às marcas notoriamente conhecidas 
excepciona é o princípio atributivo, pois estas conferem ao seu 
legítimo titular um direito de preferência quanto à obtenção do título 
de propriedade. Esta é a conclusão a que chegou a decisão judicial 
publicada na RDM 37/139, de cuja íntegra extraem-se os seguintes 
trechos: “(...) a manifestação do INPI, sem sombra de dúvida, 
dimensionou a questão em seu verdadeiro alcance, isto é, como 
contornar o efeito atributivo, consagrado na nossa legislação, ao 
registro da marca, se quem requereu o depósito em primeiro lugar 
agiu evidentemente de má fé, praticando clara e indubitável 
concorrência desleal em detrimento da empresa italiana. (...) Esse 
sistema atributivo não pode ser levado até as últimas conseqüências, 
o que geraria, em alguns casos, absurdos e abusos de direito. (...) O 
direito aparente da 1a ré à obtenção do registro das marcas 
figurativas por força do disposto no art. 64 do Cód. da Propriedade 
Industrial, por isso mesmo, deve ser examinado em consonância com 
outros dispositivos legais, tais como o princípio inscrito no art. 2o, d, 
do mesmo Código (...). A autora invocou a proteção do art. 6 bis da 
Convenção de Paris, que assim dispõe: (...). Aí está, portanto, uma 
exceção ao regime atributivo adotado pela legislação brasileira”. 

A questão da perpetuidade da ação anulatória do art. 6 bis  

(omissis)  7. Diante da má-fé existente, aplica-se o disposto no art. 6 
bis, 3 da CUP, que no atual ordenamento jurídico vigente, convive 
com o art. 174 da LPI. Prescrição inexistente.” (omissis) (TRF da 2ª 
Região – AC nº 2003.51.01.500740-5 – 1ª Turma Especializada - 
Relator: Desembargador Abel Gomes – DJU DATA: 24/08/2006 – 
págs.: 181/182 544 

Num sistema em que:  

A prescrição, em princípio, atinge a todas as pretensões e ações, quer 
se trate de direitos pessoais, quer de direitos reais, privados ou 
públicos. A imprescritibilidade é excepcional. A prescrição 
submetem-se todas as pretensões, inclusive as que correspondem a 
direitos reais, ao Direito de Família e ao Direito das Sucessões. As 
relações jurídicas e os direitos mesmos não prescrevem 545. 

                                           
544 Vide, igualmente, “A ação de nulidade prescreve, em regra, em cinco anos, contados da data de sua 
concessão, conforme a disposição inserta no artigo 174 da LPI. Entretanto, não corre prescrição para as 
ações de nulidade de registro de marca notoriamente conhecida obtido de má-fé (art. 6º Bis (3) da 
CUP).(...) AC proc. 2001.51.01.531835-9, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, por unanimidade, em 22 de agosto de 2006. 
545 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado", Borsoi, 3ª ed., Parte Geral, t. VI/127 e 128, § 
667. No mesmo sentido, "No plano geral, está consagrado o entendimento de que a prescritibilidade é a 
regra, e a imprescritibilidade, exceção. Baseia-se no princípio social da necessidade de estabilização das 
relações. Decorrido certo tempo, mais convém à sociedade como um todo, em nome da paz, vale dizer, 



...a imprescritibilidade do art. 6 bis da CUP merece atenção: onde está a 
excepcionalidade?  

Natureza do prazo extintivo 

Vale aqui, incidentalmente, suscitar que hipótese de que o caso não seja de 
imprescritibilidade, mas de perenidade ou perpetuidade 546 da ação. Houvesse prazo 
extintivo, ele não seria prescricional. Vide José Fernando Simão547, repetindo Gama 
Cerqueira: 

Na realidade, por se tratar de ação constitutiva negativa, o prazo é de 
decadência e não de prescrição. Então, o artigo 174, à luz do novo 
Código Civil e dos princípios referentes à matéria que se estuda, 
deve ser entendido como hipótese clara de decadência do direito e 
não prescrição da pretensão. Portanto, as regras que incidem são 
aquelas previstas para a decadência (artigos 207 a 211 do novo 
Código Civil). Na hipótese das marcas, estar-se-ia diante de uma 
nulidade relativa, e, por isto, o prazo de 5 anos teria o condão de 
convalidá-la. 

Sobre tal entendimento, diz Sergio de Andréa Ferreira 548:  

(...) como, em geral, os direitos potestativos estão sujeitos a prazos 
decadenciais, e embora a lei, como fez na hipótese da ação coletiva 
de nulidade do registro marcário, possa, ao invés da preclusão, 
preferir simplesmente o encobrimento da eficácia, pela prescrição da 
ação, muitos juristas sustentam que se deveria tratar de decadência 
(v. Machado Guimarães, Comentários ao CPC, Rio, Forense, 1942, 
IV: 405; Douglas Gabriel Domingues, Marcas e Expressões de 
Propaganda, Rio, Forense, 1984, p. 451). 

Esse último autor, eminente Desembargador Federal aposentado do TRF da 2ª Região, 
entende em contrário, ou seja, que se tem não o perecimento do direito, mas da ação 
pertinente:  

Neste sentido, a sentença anulatória tem eficácia absoluta, porque o 
réu que teve o seu privilégio anulado, não se pode prevalecer desse 
mesmo privilégio contra os demais interessados.  

Não reside, porém, a questão, em determinar se a sentença anulatória 
aproveita aos terceiros; o que cumpre estabelecer é se esta sentença 
pode prejudicar os direitos de terceiros, isto é, se tem eficácia de 

                                                                                                                            
interesses da coletividade, e não individuais, que seja mantido o status quo. Isso propaga efeitos no 
campo do Direito, onde é denominada estabilidade das relações jurídicas e segurança jurídica. (...) A 
CF/88 diz que são imprescritíveis apenas os crimes de racismo e de ações de grupos armados contra a 
ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLII e XLIV). Consagra, por exclusão, a 
prescritibilidade. A contrário senso, diz que tudo o mais prescreve, caindo na disciplina das diversas leis 
(...)" (AC nº 70001959162, 1ª CCTJRS, Rel. Des. IRINEU MARIANI, j. 21.03.2001).  
546 Agnelo Amorim Filho, Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar 
as ações imprescritíveis. Revista de Direito Processual Civil. São Paulo, v. 3º, p. 95-132, jan./jun. 1961. 

547 Prescrição e Decadência e seus Reflexos na Propriedade Intelectual, Revista da ABPI Edição:69 Ano: março e 
abril/2004.  

548 As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Revista Forense – Vol. 346, Pág. 143 



coisa julgada relativamente aos terceiros. Há que distinguir a 
eficácia pro omnes, da eficácia erga omnes. (...)  

3. A prescrição é, juridicamente, o que se denomina exceção, 
configurando a possibilidade jurídica de oposição, em razão do 
transcurso do tempo e da inércia do titular, ao exercício de ações 
(nos seus vários significados).  

A prescrição, em si, não destrói, não desconstitui, não corta, não 
elide, nem ilide, mas apenas encobre a eficácia das ações estas 
persistem (Pontes, Tratado cit., VI: 23). (...) 

3.1. A prescrição passa-se, pois, no plano da eficácia, e não da 
existência ou da validade.  

Deste modo, em se tratando de direito potestativo extintivo cujo 
exercício está sujeito a prescrição, esta não o extingue; e o vício de 
validade que macula o ato cuja extinção se podia promover, não se 
elimina, não se convalida.  

3.2 O nulo, por ser estéril, por não produzir efeito, não é, ademais, 
de regra, convalidável. A anulabilidade é que é a outra face da 
sanabilidade. 

3.3. O art. 98, parágrafo único, da Lei nº 5.772/71, e o art. 174 da 
Lei nº 9.279/96, não estabeleceram sanação, mas, tão-somente, o 
encobrimento, pela prescrição, da ação (de causa e legitimidade 
específicas), de anulação do ato administrativo de registro que se 
insere no controle jurisdicional objetivo da Administração Pública, 
a título coletivo, para a qual estão legitimados o INPI e qualquer 
pessoa com legítimo interesse. (...)  

5. Em suma, a prescrição qüinqüenal em questão só encobre a 
eficácia da ação coletiva de nulidade do ato administrativo de 
registro, inserida no controle jurisdicional objetivo da administração 
pública marcária, não tendo função convalidante 549.  

Decadência ou prescrição, fato é que a pretensão de fazer insubsistentes os atos 
registrais do INPI quanto a uma marca protegida pelo art. 6 bis da CUP não está sujeita 
a termo extintivo, seja de encobrimento da pretensão, seja do perecimento dessa.  

Qual a excepcionalidade do art. 6 bis 

Retomando: por que se prestigia a excepcionalidade do art. 6bis? A resposta mais 
contundente será: inserta num tratado internacional vetusto, de global aceitação, esta 
perpetuidade se presume compatível com os sistemas jurídicos.  

Ou, em outras palavras, para se entender que essa perpetuidade fosse írrita ao nosso 
sistema constitucional, não o tendo sido inquinada de impropriedade sistêmica por 
quase cem anos, em mais de 150 países, seria necessário apontar uma extrema 
peculiaridade de nossa Constituição, em face de tantas e tantas outras.   

A presunção assim – presumtio hominis, e nada mais – é que o que nos pareceria 
excepcional é necessário e usual, para esse tipo de situação jurídica. Partindo deste 

                                           
549 A tese de Sergio de Andréa Ferreira é a de que, se alegada incidenter tantum como matéria de defesa, haveria 
imprescritibilidade do argumento de nulidade.  



princípio, cabe aqui inspecionar o instituto, identificando os interesses nele expressos, e 
seu peso relativo.  

Sem dúvida, o interesse do titular é o bem mais imediato, mas terá igualmente 
pertinência. Aqui recordarmos a ponderação canadense do caso Orkin (cit), de que 
coexistem outros interesses: “o do réu, o do público quanto a ausência de restrições 
excessivas à liberdade de comércio, do demandante quanto ao direito à proteção de seu 
nome valioso, e o direito da comunidade de ser protegida contra o engano.” 

Há, então, um interesse difuso, compatibilizado com o interesse privado e 
individualizado do titular.  

Com efeito, de tal ângulo, a inexistência de prescrição não se aparenta assistemática em 
nosso sistema jurídico, eis que nele não é impossível a imprescritibilidade 550, ainda que 
não seja a regra 551. Assim, os direitos de personalidade 552, os direitos difusos 553, entre 
muitas outras hipóteses, não são sujeitos a termos extintivos. Especialmente notável é a 
alegada imprescritibilidade das pretensões de nulidade 554.   

                                           
550 "(...) mas a regra geral, como princípio universal, formulado em benefício da paz social e da segurança 
jurídica, é que todas as pretensões estão sujeitas à prescrição, e alguns direitos, sujeitos à decadência. 
Então, em se tratando de exceção a uma regra de tão amplo alcance, teria de ser interpretada, já desse 
ponto de vista, estritamente." Mandado de Segurança nº 26.210-9 - Tribunal Pleno do STF - Relator: 
MIN. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgado em 04.09.2008, voto Min. Cesar Puluzo. A menta 
consigna, no entanto: MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - 
BOLSISTA DO CNPq - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS 
TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR - RESSARCIMENTO AO 
ERÁRIO - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA 
551 BARROSO, LUIS ROBERTO, A prescrição administrativa no direito brasileiro antes e depois da Lei 
nº 9.783/99, Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ, "O fato de não haver uma norma dispondo 
especificamente acerca do prazo prescricional, em determinada hipótese, não confere a qualquer 
pretensão a nota da imprescritibilidade. Caberá ao intérprete buscar no sistema normativo, em regra 
através da interpretação extensiva ou da analogia, o prazo aplicável."   
552 LUTUFO, Renan, Código Civil comentado. Saraiva, v. I, p. 51 e 53:  "Assim, para Gustavo Tepedino, 
considerados como direitos subjetivos privados, os direitos da personalidade possuem como 
características, além da extrapatrimonialidade e da irrenunciabilidade previstas no art. 11 deste Código, a 
característica da generalidade, o caráter absoluto, a inalienabilidade, a imprescritibilidade e a 
intransmissibilidade. O absolutismo decore do fato de ser logicamente oponível erga omnes, impondo-se 
à coletividade o dever de respeitá-los. A generalidade, que consiste em ser concedida a todos, pelo 
simples fato do ser humano estar vivo, de ser, implica a existência e investidura dos direitos da 
personalidade. A extrapatrimonialidade, que decorre da indisponibilidade expressa na 
intransmissibilidade, ademais, é vista como característica desses direitos por serem insuscetíveis de 
avaliação econômica, mesmo que sua lesão gere efeitos econômicos" 
553 LISBOA, Roberto Senise, A extinção do direito de defesa dos interesses difusos e coletivos,  Revista 
Forense - vol. 406 Doutrinas, Pág. 258 “Como é cediço, há direitos que podem ser reclamados a qualquer 
tempo, sobre os quais não se aplicam quaisquer normas sobre prescrição e decadência. São eles: a defesa 
dos direitos da personalidade, a defesa do estado pessoal e as ações decorrentes da relação de família. (...) 
A mesma ideia protetiva aplica-se aos demais interesses difusos e coletivos, tornando-se evidente que a 
tutela dos interesses difusos não se sujeita, em qualquer hipótese, às normas de prescrição e de decadência 
estatuídas pelo sistema civil brasileiro, já que objetiva a defesa, inclusive, dos interesses de titulares que 
ainda surgirão ou se relacionarão com a pessoa física ou jurídica a ser responsabilizada”. 
554 MONTEIRO, Washington de Barros "Curso de Direito Civil", Parte Geral, 1ª edição, p, 298; PONTES 
DE MIRANDA, "Tratado de Direito Privado", Tomo VI, p. 129, in fine. 



É certo que não há uma regra geral de imprescritibilidade 555, especialmente alçada a 
majestade constitucional, que tornasse incompatível com o seu sistema um dispositivo 
de aplicação universal de uma Convenção multilateral mais que centenária.  

A discordância quanto à vigência do art. 6bis (3) 

No entanto, cabe indicar a existência de relevante entendimento discordante: 

Com efeito, ainda que em exame não exauriente dos fatos,  tenho 
para mim que a norma invocada pela agravante - art. 6º bis, item (3) 
da Convenção de Paris –  “não será fixado prazo para requerer o 
cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou 
utilizadas de má-fé” – não mais se aplica em nosso sistema jurídico.  

Pois, o dispositivo em questão, apesar de  internalizado em nosso 
direito através do Decreto 75.572/75, foi, posteriormente   revogado 
pela Lei 9.279/96 (que contempla somente os itens 01 e 02 da 
Convenção de Paris - Revisão de Estocolmo 1967), restando o 
preceito, portanto, definitivamente afastado de nosso regime 
marcário, nos termos do art. 2º da Lei de Introdução ao Código 
Civil.  

E nem podia deixar de ser diferente, por se tratar de norma que 
afronta o sistema jurídico nacional, em absoluto confronto com os 
princípios constitucionais “da função social da propriedade” e “da 
paz social”, que não se coadunam com a imprescritibilidade de 
direitos de natureza patrimonial.  AGRAVO 146556, proc. 
2006.02.01.005117-8, 07 de agosto de 2006.Des. Fed. Messod 
Azulay Neto 

Esse entendimento não é isolado 556. Paulo Figueiredo argüiu, em geral, que não caberá 
imprescritibilidade em nenhum caso de nulidade de marca 557.  O autor, além disso, se 
insurge particularmente contra o texto internacional em estudo:  

                                           
555 MANSOR, Maria Ianessa Caldeira, Os institutos da prescrição e decadência à luz do novo Código 
Civil e os problemas de transição dos novos prazos prescricionais  REVISTA FORENSE - VOL. 374 
ESTUDOS E COMENTÁRIOS, pag. 453. "Tal questão não passou despercebida pelo escólio de Câmara 
Leal em sua clássica obra (Da Prescrição e da Decadência, p. 51 da 1ª ed.): "Todo o estudo relativo à 
imprescritibilidade se ressente de um certo empirismo. Não se encontra nos autores a fixação de uma 
doutrina, com princípios juridicamente estabelecidos. Tudo se reduz à casuística." 
556 Já suscitavam tal tese Justo de Moraes, "Imprescritibilidade da ação de nulidade de marca de fábrica 
quando fundada em má fé", in Revista de Jurisprudência Brasileira, nov.dez./1942, pp. 14- 17 e Florêncio 
de Abreu, in Revista Forense, abr./1942, pp. 93-95. 

557  FIGUEIREDO, Paulo Roberto da Costa. Ainda o artigo 6 bis da CUP. Em Revista da ABPI, Nº 29, p. 34.) 
defende que a ação imprescritível não é tradição no ordenamento jurídico pátrio e, que a má-fé na obtenção dos 
registros de marcas não é vício autônomo do ato jurídico, senão conteúdo subjetivo (estado psicológico do agente)de 
certos vícios da vontade que, no máximo, acarretam a anulabilidade do ato, sujeita à sanatória mercê de prazos de 
decadência e prescrição (Código Civil de 1916 art 147, II e Código Civil atual art. 171, II). Este autor argumenta 
ainda que a imprescritibilidade tem a ver com nulidade absoluta (Código Civil de 1916, art 145 e Código Civil atual 
art. 166) e não com nulidade relativa e muito menos com anulabilidade. Vigorosamente, afirma o autor: “Abandonada 
a advocacia de teses, insinua-se situação absolutamente incômoda; mais do que isso: injusta, senão inconstitucional. 
A ação perpétua do artigo 6, bis, parágrafo 3º, da CUP ficará disponível para alguns, não para outros, ao sabor de qual 
seja, no momento do ajuizamento pretendido, a lex posterior. a lei nacional vigente ou a última revisão do texto da 
Convenção de Paris ao qual venhamos a aderir. Muito mais saudável, para não deixarmos interesses econômicos e 
direitos marcários entregues ao acaso, seria optarmos definitiva e expressamente entre acolhermos ou repudiarmos o 
parágrafo 3Q do artigo 6, bis, da CUP. Isso se daria: a) pela modificação do artigo 126 da Lei nº 9.279/96, para a 
inclusão de parágrafo de redação equivalente à do artigo 6, bis, parágrafo 3º da Convenção de Paris; ou, decidido pela 
ojeriza à ação perpétua, b) pela denúncia expressa da Convenção no que se refere exclusivamente àquele dispositivo 



 “Relevante notar que, nessa toada, foi o caput do artigo 6 bis da 
CUP expressamente recebido pelo artigo 126 da Lei 9279/96. 

Tal dispositivo, não obstante reproduza, em essência, a regra 
convencional, no que tange a proteção extraordinária dispensada a 
marca “notoriamente conhecida”, como se apenas o “conhecimento 
notório” pudesse gerar direito real (propriedade industrial), como já 
tivemos a oportunidade de criticar, não incluiu o parágrafo 3º do 
artigo 6 bis da CUP, nenhuma referência fazendo a Lei 9279/96 à 
ação perpétua em caso de registro obtido de má-fé.  

Ora, diante de tantos favores da CUP expressamente abraçados pela 
nova Lei de Propriedade Industrial, custa crer que o legislador pátrio 
dixit minus quam voluit, ou que se esquecera do parágrafo 3º do 
artigo 6 bis da CUP e da ação imprescritível. 

Ao contrário, muito mais consoante à hermenêutica, dentro da nossa 
melhor tradição, entender-se que o legislador excluiu o parágrafo 3º 
do artigo 6 bis da CUP numa demonstração expressa de que não 
deseja a possibilidade perpétua da desconstituição do registro de 
marca brasileiro. 

Isso significa que continua a se manifestar o nosso repúdio à ação 
perpétua, ao aplicarmos a alternância preconizada, agora pelo 
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, temos que, enquanto não 
revista a CUP, com a adesão do Brasil à sua nova redação, não mais 
se intentarão ações de desconstituição de registros de marcas, aqui, 
com base naquele dispositivo convencional (artigo 6 bis, parágrafo 
3º da CUP), derrogado o mesmo pela Lei 9279/96, por força da 
aplicação combinada de seus artigos nsº 126 e 174, já que recebido o 
caput do dispositivo convencional, mas não o seu parágrafo 3º, como 
dito.” 558  

Igualmente José Carlos Tinoco Soares entende incompatível com o próprio sistema de 
tratamento nacional da CUP – e o da isonomia constitucional – a perpetuidade da ação 
prevista no art. 6 bis 559.  

                                                                                                                            
(art. 6, bis, par. 32). Naturalmente, a segunda opção implicaria certas repercussões a serem minuciosamente 
analisadas à vista do que dispõe o artigo 2 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial 
Relacionados ao Comércio (TRIPs). A atitude é imperativa, sob pena de não se estabelecer a igualdade de todos 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CF, art. 52, caput). Pois o tempo, no sentido do momento do 
exercício do direito à ação, condicionado o acesso à ação perpétua à alternância entre a lei genuinamente nacional e o 
texto convencional conforme sua última revisão, encarregar-se-á de instaurar a desigualdade, com o sacrifício da 
isonomia constitucional.” Vide também COSTA FIGUEIREDO, Paulo R., "A marca registrada de má-fé e a 
prescrição da ação de Nulidade", RDM São Paulo 75-64, p. 75. 

558 Ibidem 34-35. Segundo o autor, “a lei brasileira ostensiva e deliberadamente abandonou tal distinção, por decisão 
democrática do Congresso Nacional, uma vez revogado o decreto castrense 1005, de 1969. Somente tal norma, típica 
construção da mentalidade ditatorial de um período histórico a ser lembrado com sereno distanciamento, consignou a 
distinção, em dois anos somente de excepcionalidade nos 133 anos de continuidade histórica do Direito Marcário. 
Assim, não só não há tal norma, quanto ela foi, por ato do Congresso, especificamente abolida de nosso Direito”.  

559 SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado de Propiedad Industrial de Las Américas. Marcas Y 
Congéneres. Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2006. "Haciendo la exégesis de esos principios 
tenemos que los nacionales de cada país de la Unión gozarán de las ventajas que las leyes les conceden. 
Pues bien, hay que entender a los "nacionales" de una forma amplia e irrestricta porque la Constitución 
Federal de Brasil no distingue los nacionales de los extranjeros, ya que todos son iguales ante la ley. Así, 
no será el Convenio el que podrá eventualmente distinguirlos. Y, al no poder distinguirlos, vale la 
interpretación en conformidad con la realidad y a la luz del mejor derecho, o sea, "las ventajas" que las 
leyes conceden a las nacionales en los casos de prescripción están contenidas respectivamente. Además, 
hay que observar que "En consecuencia, tendrán la misma protección que éstos y los mismos recursos 



A Convenção de Paris como norma especial 

Não nos cabe aceitar tal tese, no entanto, eis que assim indicamos em nosso Uma 
Introdução, 2ª. Edição: 

Os atos internacionais do tipo das Uniões, ou de normas uniformes, 
ao dispor em normas auto-executivas, criam direitos e obrigações 
para com nacionais e domiciliados (e outros beneficiários) nos países 
membros do Tratado, inclusive para os brasileiros.  

Para com os estrangeiros domiciliados no exterior, beneficiários do 
Tratado, cria-se um regime de exceção quanto às normas internas, 
que se aplicam em caráter genérico. Desta forma, ao estrangeiro não 
beneficiário do PCT e da União de Paris (ou de outros Tratados), 
aplica-se integralmente o preceituado no CPI, sem alterações nem 
mitigações; para os beneficiários dos Tratados, aplica-se o regime 
destes. 

Assim preceituou o STF na precisa determinação da ADIMC-1480-
DF de 1997 (...): 

A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais 
sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se 
justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento 
doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação 
alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) 
ou, quando cabível, do critério da especialidade. 

Ora, o Tratado é assim uma norma especial, que, a teor da LICC não 
altera nem é alterada pela norma geral, a do CPI. Em outras palavras, 
nem os tratados revogam o CPI, nem a subsistência do CPI impede o 
pleno exercício normativo dos tratados. Convivem ambos em suas 
respectivas esferas de normatividade. 

Note-se que tal entendimento também é o de Liliane Roriz em relevante texto 
doutrinário 560 afirmando a perpetuidade do art. 6 bis (3) subsistiria no direito vigente, 
não obstante sua alegada revogação: 

Assim, sempre que o direito internacional contiver normas especiais, 
relativamente ao direito interno, deve aquele prevalecer sobre este, 
qualquer que seja a teoria que se adote a respeito da existência ou 
não de hierarquia entre ambos. A especialidade da norma 
internacional a torna imune à incidência do critério cronológico. 

Não haverá escapado ao eventual leitor o fato de que a especialidade que sempre 
vislumbrei é quanto aos destinatários das normas. A CUP (assim como alguns outros 
tratados) só se aplica aos estrangeiros, cabendo à lei nacional tentar qualquer 

                                                                                                                            
legales contra cualquier atentado a sus derechos" (sic nro. 1). Como la protección y los recursos están 
contenidos en los dos diplomas legales antes referidos para todos los nacionales (en el caso, las personas 
físicas y jurídicas establecidas en Brasil), no hay que establecer cualesquiera otros privilegios a los 
alienígenas (personas físicas y jurídicas domiciliadas en el extranjero), dándose lo que se encuentra 
preconizado por el art. 6° bis, nro. 1, en examen, arriesgándose a anular, para siempre, un registro de 
marca o prohibir su uso por juzgar que se trata de mala fe." 

560 ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz. Imprescritibilidade da ação anulatória de registro obtido de má-
fé.Em Revista da ABPI, nº 80, p. 42. 



equiparação em favor dos seus 561. Como indico no nosso Tratado da Propriedade 
Intelectual, Cap. IV,  

Um número relativamente pequeno, mas importante, de normas da 
CUP estabelece um patamar mínimo de tratamento uniforme, que 
todos os países da União têm de garantir em face dos estrangeiros, 
beneficiários da Convenção; por exemplo, o reconhecimento do 
efeito extraterritorial das marcas notórias 562.  

Assim, uma norma local que conflitasse com os direitos do beneficiário do tratado não 
lhe seria aplicável. Por exemplo, quando num determinado estado se exige registro para 
exercício de direitos autorais, esse registro é inexigível do beneficiário da Convenção de 
Berna: é o que ocorre na Argentina, onde os argentinos carecem do registro para 
exercerem seus direitos, mas não os brasileiros.  

                                           
561 Do nosso Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. I, cap. IV, “[ 12 ] § 4 .  - 
Aplicação dos tratados aos brasileiros - A Lei 9.279/96 reproduz uma das mais importantes disposições 
constantes da Lei 5.772/71, como garantia de isonomia entre os brasileiros e residentes no País e os 
estrangeiros não residentes ou domiciliados, mas beneficiários de tratados. É perfeitamente possível que 
os tratados concedam aos estrangeiros benesses negadas pela legislação nacional aos locais; pois o Art. 
4º. da Lei 5.772/71 manda aplicar paritariamente tais benefícios aos nacionais que o invocarem”. (...) “O 
que a norma prevê é que se dará aos brasileiros e residentes no País tratamento jurídico pelo menos tão 
favorável quanto os estrangeiros, beneficiários de tratados, como se estivessem sob amparo de um único e 
mesmo instrumento normativo. Se a situação de fato for a mesma, aplica-se aos brasileiros a norma 
internacional, ainda que ela não se dirija ao nacional; as condições a que se refere o dispositivo em análise 
são as de fato e, não, obviamente, as jurídicas. Ou seja, tomando-se o complexo das situações de fato, que 
gerariam efeitos sob a norma internacional em favor do sujeito beneficiário, fosse ele estrangeiro, o 
brasileiro auferirá os mesmos resultados, por efeito desta norma da lei local. Não haverá a incorporação 
ad hoc da lei internacional, através da norma de equiparação, porém, se os elementos do fato gerador não 
forem integralmente satisfeitos, exceto pela nacionalidade (ou, no caso dos estrangeiros aqui 
domiciliados, pelo domicílio). Assim, por exemplo, se a lei internacional prescrever consequências para o 
fato de o estrangeiro se encontrar fora do País ao momento de exercer um direito, ou cumprir uma 
obrigação (dando, em hipótese, prazo de prescrição ou perempção maior), a equiparação não existirá se o 
brasileiro estiver no País; as condições não são equivalentes. Mas haverá aplicação da norma equiparativa 
ao brasileiro, sempre no mesmo exemplo, se a presença do estrangeiro no exterior seja neutra perante os 
efeitos previsto na lei internacional - caso o direito seja atribuído ao estrangeiro simplesmente por que ele 
é nacional ou domiciliado em país membro do Tratado, e não porque está no exterior.” 
562 Assim discuto a questão em Denis Borges Barbosa, Minimum standards vs. harmonization in the TRIPs context: 
The nature of obligations under TRIPs and modes of implementation at the national level in monist and dualist 
systems, in Carlos M. Correa (Editor), Research Handbook on Intellectual Property Law and the WTO, Elgar Books, 
2010: “Prior intellectual property multilateral treaties certainly also had a minimum standards content. [Other 
commentators do not discern such minima in the Paris Convention, e.g., UNCTAD - ICTSD. Resource Book On 
Trips And Development. New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p. 19: “While the 
Berne Convention established minimum standards of copyright protection, the Paris Convention did not define the 
principal substantive standards of patent protection, essentially leaving this to each state party”.] The Paris 
Convention has some very clear prescriptive standards: no member state to the Paris Convention can ever declare a 
patent void on account of the mere importation of the item patented, as provided for in art. V of the 1883 text - and 
this is certainly a “minimum standard” [However, if this specific agreement should be recognized as “core”, so 
probably should the national treatment rule. J.H.Reichman, Universal Minimum: “While some international 
minimum standards and the rule of national treatment apply to all these institutions, the Paris Convention entrusted 
the protection of industrial creations primarily to "the various kinds of industrial patents recognized by the laws of the 
countries of the Union."] As to the Berne Convention, the prescriptive content was certainly much wider than in its 
sister instrument [J.H. Reichman , Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a 
Restructured International Intellectual Property System , CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 475 (1995) “Article 1 of the 
Berne Convention established "a Union for the protection of the rights of authors in their literary and artistic works." 
Such works, categorized at length in Article 2(1), should receive automatic and mandatory protection in the domestic 
copyright laws of the member states”]. 



O que acontece quando uma norma nacional diverge da convencional, e esta última 
entra em vigor? Dissemos, falando da entrada em vigor, em 1884, da CUP, a propósito 
de uma norma interna que, divergindo do padrão do tratamento nacional, discriminava 
contra o estrangeiro:  

À luz do direito brasileiro atual, não seria o caso de revogação, mas 
simplesmente de não-aplicação aos beneficiários da CUP, das regras 
mencionadas como desviantes do sistema de tratamento nacional; o 
ato internacional, especialmente quando restrita a um número de 
Estados-membros, não afeta a lei local, em especial, no tocante aos 
países não membros. Mesmo quanto aos Estados-membros, a regra 
divergente da lei nacional permanece válida, mas quiescente, 
voltando a aplicar-se se, por exemplo, o Estado se retira da 
Convenção 563. 

Como nas hipóteses de competência concorrente, nos quais o exercício de sua 
competência pela União (CF88, § 4º do art. 24) neutraliza – sem revogar – as normas 
estaduais, que remanescem inoperantes, mas válidas, a ocorrência de exercício 
normativo em esfera diversa não elimina a norma quiescente.  

Note-se que o que ocorre nos caso da CUP como norma especial, quanto a seus 
destinatários, é um caso particular do que ocorre com todos tratados em face de lei 
nacional contrastante.  É o que narra Monteiro Reis564. 

Como já exposto anteriormente  a orientação atual da jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal é considerar o sistema brasileiro como 
dualista moderado. Embora esta posição seja bastante recente, ficou 
demonstrado que tradicionalmente se aceita a existência de conflitos 
entre o direito internacional e o direito interno, os quais se resolvem, 
na maior parte dos casos, pela regra de que a norma posterior revoga 
a anterior.  

Nesses casos, não parece apropriado o uso do termo “revogação”. A 
revogação dos tratados é matéria de direito internacional, significa a 
sua extinção. Revogado um tratado, este não produzirá mais efeitos 
em nenhuma esfera, seja no âmbito dos ordenamentos nacionais seja 
no âmbito do direito internacional. Ensina o prof. Francisco Rezek 
que só há três formas possíveis de extinção do tratado: ou o próprio 
acordo celebrado entre as partes já possui uma “predeterminação ab-
rogatória”, ou seja, um prazo de validade ao fim do qual estará 
automaticamente extinto; ou as partes entram em acordo a respeito 
da conveniência de considerá-lo desfeito, produzindo uma ab-
rogação por vontade comum; ou, finalmente, uma das partes 
manifesta unilateralmente sua vontade de deixar de ser parte no 
acordo internacional. A este ato unilateral dá-se o nome de denúncia. 
Nos tratados multilaterais, apesar de a denúncia obviamente não ter 
o poder de extinguir o tratado, servirá para extinguir a participação 
do Estado que a formula.565  

                                           
563 BARBOSA, Denis Borges, O Princípio de Não-Discriminação em Propriedade Intelectual, in 
TORRES, KATAOKA, GALDINO, TORRES, Dicionário De Princípios Jurídicos, Elsevier, 2011. 
564 REIS, Márcio Monteiro, Os tratados no ordenamento jurídico brasileiro, Revista Forense - Vol. 349 
Estudos E Comentários, Pág. 456. 
565 [Nota do original] Rezek. Dir. Intern. Públ., op. cit., pp. 107 a 117. 



Como se vêm, a lei interna não é instrumento hábil para revogar um 
tratado. Trata-se de expressões de direito distintas, sendo que a 
revogabilidade só se dá entre expressões da mesma espécie. A lei 
nacional pode apenas afastar a aplicabilidade interna do tratado, cuja 
vigência internacional continuará intacta. Em um dos votos 
proferidos no julgamento do RE nº 80.004, o Ministro Leitão de 
Abreu abordou muito bem esta questão, tecendo as seguintes 
considerações:  

“A orientação que defendo não chega a esse resultado, pois, fiel à 
regra de que o tratado possui forma de revogação própria, nega que 
este seja, em sentido próprio, revogado pela lei. Conquanto não 
revogado pela lei, que o contradiga, a incidência das normas 
jurídicas constantes do tratado é obstada pela aplicação, que os 
tribunais são obrigados a fazer, das normas legais com aqueles 
conflitantes. Logo, a lei posterior, em tal caso, não revoga, no 
sentido técnico, o tratado, senão que lhe afasta a aplicação” 566.  

Não se deve imaginar que esta é uma discussão puramente 
acadêmica, desprovida de sentido prático. Pelo contrário. Há uma 
conseqüência de grande importância nesta distinção. Como o tratado 
não é revogado pela lei interna, mas apenas tem a sua aplicabilidade 
afastada, isto significa que, vindo a lei em sentido contrário a ser 
revogada, o tratado voltará a ser aplicado. Não se trata de 
repristinação, vedada pelo art. 2º, § 3º da Lei de Introdução ao 
Código Civil,567 pois revogação não houve. Assim leciona o 
Ministro Leitão de Abreu em outra passagem de seu voto:  

“A diferença está em que, se a lei revogasse o tratado, este não 
voltaria a aplicar-se, na parte revogada, pela revogação pura e 
simples da lei dita revocatória. Mas como, a meu juízo, a lei não o 
revoga, mas simplesmente afasta, enquanto em vigor, as normas do 
tratado com ela imcompatíveis, voltará ele a aplicar-se, se revogada 
a lei que impediu a aplicação das prescrições nele 
consusbstanciadas.”  

É desta mesma construção teórica do Ministro Leitão de Abreu, que 
lança mão o § 4º do art. 24 568 da Constituição ao regular o exercício 
da competência concorrente entre União e Estados. Dispõe o 
parágrafo anterior do art. 24 que, na ausência de lei federal sobre 
normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, 
esclarecendo a referida norma que, diante da superveniência de lei 
federal, fica suspensa a eficácia da lei estadual naquilo em que forem 
incompatíveis.  

José Afonso da Silva, que defendia, de lege ferenda, esta solução na 
vigência do anterior ordenamento constitucional, assim se manifesta 
quanto à inovação apresentada pela Carta de 1988:  

                                           
566 [Nota do original] RTJ (83/809). RE nº 80.004 (grifo nosso). 
567 [Nota do original] A referida norma tem a seguinte redação: “Salvo disposição em contrário, a lei 
revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.” 
568 [Nota do original] O mencionado dispositivo constitucional tem o seguinte texto: “A superveniência 
de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária.” 



“(...) Note-se bem, o constituinte foi técnico: a lei federal 
superveniente não revoga a lei estadual nem a derroga no aspecto 
contraditório, esta apenas perde a sua aplicabilidade, porque fica 
com sua eficácia suspensa. Quer dizer, também, sendo revogada a lei 
federal pura e simplesmente, a lei estadual recobra sua eficácia e 
passa outra vez a incidir.” 569 

Assim – e fique isso bem claro – a CUP vige para o estrangeiro, que se beneficia da 
extinção do prazo de nulidade, ocorra o que venha ocorrer com a lei interna. Isso porque 
– para o estrangeiro – a CUP é norma dele, especial. Só quando o brasileiro puder 
utilizar-se da equiparação do art. 4º da Lei 9.279/96 é que ele vai obter acesso à mesma 
norma, que lhe é alheia.  

A CUP, como norma própria ao estrangeiro, pode trazer a este a norma nacional, pelo 
princípio do tratamento nacional; mas pode assegurar tratamento diverso, e mesmo 
divergente da norma nacional, como regra de seu especial e peculiar proveito.  

Além disso, mesmo se a norma da CUP não fosse especial, mesmo assim não haveria 
revogação da CUP pela lei ordinária, muito menos por norma anterior contrastante.  

Lélio Denícoli Schmidt, com nosso entendimento, assim escreve 570: 

A Convenção da União de Paris não foi revogada com a vigência do 
Código da Propriedade Industrial promulgado pela Lei no. 
5.772/71571, diante da especialidade de suas normas. A CUP e o CPI 
continham, pois, normas que vigiam de modo concomitante, 
havendo autorizadas vozes572 a destacar que a impossibilidade de 
concessão de registro que afrontasse o art. 6 bis encontrava fulcro na 
genericidade do art. 64 do CPI573. 

Norma especial por singularidade do instituto 

Note-se, no entanto, que o autor, porém, manifestando seu entendimento também pela 
aplicação da especialidade para evitar a hipótese da revogação do art. 6 bis, suscita 
outras razões para sua aplicação, diversas das que acima expomos 574: 

É regra de hermenêutica que todo parágrafo ou inciso há de ser 
interpretado em consonância com o respectivo caput. O Direito é um 
todo, e não uma norma isoladamente considerada, fora de contexto. 

                                           
569 [Nota do original] José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11ª ed., São Paulo, 
Malheiros, 1996, p. 478. 
570 Revindicando a criação Usurpada, op. Cit.  
571[citação do original] Neste sentido, vide STJ - REsp no. 530-RJ - rel. Min. Fontes de Alencar - publ. DJ 
25.03.91, pág. 3.224 e JSTJ e TRF 25/72; TJSP - 4a. Câm. - Ap. 82.176-1 - publ. Jurisprudência 
Brasileira 132/177. 
572[citação do original] LUIZ LEONARDOS (Marcas Notoriamente Conhecidas e Processos de Revisão 
Administrativa, in Revista da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Industrial 5/17) e Tribunal 
Regional Federal da 4a. Região - 2a. Turma - AC 92.04.21788-0 - juiz Teori Albino Zavascki, j. 05.11.92, 
publ. DJU 10.03.93. 
573[citação do original] “São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, 
emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou 
colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais”. 
574 SCHMIDT, Lélio Denícoli, A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos, Revista da 
ABPI n. 27, p.7/8. 



Lendo-se o item 3 do artigo 6 bis em conjunto com os dois primeiros 
itens deste dispositivo, conclui-se que o mesmo só se refere a marcas 
notoriamente conhecidas e que tenham sido usadas ou registradas de 
má-fé por outrem. 

Estes elementos tornam esta norma especial em relação à regra geral 
contida no caput e no parágrafo único do artigo 98 da Lei n. 
5.772/71, bem como nos artigos 165 e 174 da lei n. 9.279/96. Com 
efeito, ao prever o prazo qüinqüenal para pleitear-se a nulidade da 
marca, como observa José Roberto Gusmão, a lei brasileira não 
tratou diferentemente os registros que foram obtidos de boa-fé e os 
que foram com dolo. A Convenção de Paris, porém, fez esta 
distinção, introduzindo-a no direito positivo. A diferença de 
tratamento está, assim, expressamente prevista no ordenamento 
jurídico: ao intérprete, pois, cabe segui-la, não lhe sendo permitido 
ignorá-la. A interpretação deve respeitar os diferentes limites de 
abrangência da norma especial e das normas gerais, evitando-se, de 
um lado, que o que é excepcional seja generalizado e, de outro, que a 
norma geral seja indistintamente aplicada no âmbito coberto pelas 
disposições especiais 

Ao estabelecer a imprescritibilidade para as ações de nulidade de 
marca fundadas em ofensa a marcas notoriamente conhecidas, cujos 
registros foram obtidos de má-fé, o artigo 6 bis da CUP constitui-se 
numa norma especial, que subtrai às regras gerais contidas na 
legislação brasileira uma parte de sua matéria, para submetê-la a 
regulamentação diferente. O prazo de cinco anos elencado nas leis n. 
5.772/71 e 9.279/96 continua válido e eficaz, relativamente às outras 
causas de nulidade de registro de marca. 

Não há isonomia entre institutos 

Note-se, por fim, que a questão da isonomia é um falso problema. Não há isonomias 
entre institutos, mas entre pessoas. Não se exigiria isonomia entre a prescrição de 
nulidade das patentes (por toda a vigência do privilégio) e a de marcas (o quinquênio, 
subseqüente ao registro). Não se exigiria paridade entre a prioridade de marcas (seis 
meses) e de patentes (um ano). Ou prescrição de nulidade administrativa, 
isonomicamente, no mesmo prazo da nulidade judicial.  

A igualdade do brasileiro e do estrangeiro perante o 6bis 

O instituto da marca notória do 6 bis é o de uma precedência especial, de natureza 
extraterritorial. Neste instituto, havendo os pressupostos, brasileiros e estrangeiros, sem 
distinção, farão jus à perenidade de ação. Não só poderão valer-se os brasileiros do 
instituto em outros países membros, mas – caso detenham no exterior marcas que aqui 
se fizessem notórias – cá também os brasileiros farão jus à perpetuidade.  

Com efeito, embora - ao contrário do que sentem Paulo Figueiredo e Tinoco Soares -, 
não haja um problema constitucional de isonomia entre brasileiros e estrangeiros não 
residentes 575, verdade é que o brasileiro que detiver marca no exterior, notória no 

                                           
575 Do nosso Tratado, Cap. IV: “[ 12 ] § 4. 1. - Isonomia do nacional com o estrangeiro. Curiosamente, 
não existe na Constituição dispositivo genérico que obrigue a estender aos nacionais os direitos 
assegurados aos estrangeiros. No caso específico da propriedade industrial, porém, a vinculação dos 
direitos pertinentes ao "interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País" 



Brasil, terá exatamente os mesmos direitos que o estrangeiro terá sob o 6 bis(3) da CUP, 
pela aplicação do art. 4º do CPI/96. E igualmente, o estrangeiro, que detiver marca não 
notória, estará sujeito à mesma prescrição do nacional.   

Aliás, Lélio Denícoli Schmidt já notara esse fato 576: 

17. Contudo, já àquela época o artigo 6 bis deveria ser 
sistematicamente interpretado em conjunto com o disposto no artigo 
2ª da mesma Convenção, que estatui o regime de igualdade de 
proteção entre nacionais e estrangeiros, pois tanto aqueles quanto 
estes são "cidadãos" da União criada por tal tratado internacional, 
sujeitos, pois, às mesmas regras. Aliás, Stephen Ladas já em 1933 
pontificava esta interpretação, destacando que o artigo 6 bis se aplica 
tanto aos cidadãos dos outros países quanto aos nacionais, uma vez 
que "o contrário seria absurdo, pois todas as disposições da 
Convenção devem evidentemente ser aplicáveis não importando qual 
pessoa as invoque, tendo em vista o princípio geral elencado nos 
artigos 2 e 3, em benefício do tratamento unionista" 577.  

Com a reforma do artigo 6 bis empreendida em 1967 por ocasião da 
Conferência de Estocolmo (cujo texto já foi promulgado em nosso 
país, pelo Decreto no. 635/92), a sua redação foi alterada nesta parte. 
Conforme relata Elizabeth Kasznar Fekete, a expressão "cidadão de 
outro país contratante" foi modificada para "pessoa amparada pela 
presente Convenção"3578.  

18. Não mais existe campo para dúvida. Os brasileiros e estrangeiros 
gozarão dos mesmos direitos previstos no artigo 6 bis da CUP, não 
só nos demais países signatários deste tratado, mas também no 
próprio Brasil. Esta igualdade é expressamente prevista não só no 
artigo 22, item 1, da Convenção da União de Paris, mas também no 
artigo 42 da Lei n2 5.772/71 e no artigo 42 da Lei n2 9.279/96.  

O artigo 6 bis da CUP não leva a um tratamento desigual entre 
nacionais e estrangeiros. O fator diferenciador ali contido não reside 
na nacionalidade ou domicílio de quem invoca tal norma, mas sim 

                                                                                                                            
claramente vindicaria um dispositivo legal como este que agora está em análise. O princípio 
constitucional da isonomia abrange, exclusivamente, os brasileiros e os estrangeiros aqui domiciliados; a 
extensão dos direitos previstos na Carta ou nas leis depende de expressa disposição legal ou em ato 
internacional. A questão aqui é outra. Já na CUP, previa-se que os estrangeiros, beneficiários da 
Convenção, teriam o mesmo tratamento que os nacionais, aos nacionais, "sem prejuízo dos direitos 
especialmente previstos na presente Convenção". Ou seja, poderia o estrangeiro ter os benefícios da 
Convenção, ainda que este excedessem o que a lei nacional concedesse. O tratamento nacional do TRIPs 
também prevê que os países membros poderão, "mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, 
proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições 
deste Acordo". Assim, além do mínimo prescrito na norma internacional, os Estados podem favorecer os 
estrangeiros; o que não podem é desfavorecê-los. O art. 3º. do TRIPS dispõe: "Cada Membro concederá 
aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios 
nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual". Vê-se, assim, que não é impossível que, sob 
a lei internacional relevante, os estrangeiros, sob a regra de tratamento nacional, venham a ter mais 
direitos, ou menos obrigações, do que os nacionais. 

576 SCHMIDT.Lélio Denícoli .A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos. Revista da ABPI 
27, Março/Abril de 1997. São Paulo. 

577 [Nota do original] La Protection Internationale de la Propriété Industrielle, § 388, pág.40,ed.E.de 
Boccard,Paris, 1933. 

578 [Nota do original] Op. cit., págs. 12/13. 



na causa de pedir da ação de nulidade. Se o fund mento da ação 
consistir em registro obtido de má-fé e em ofensa a marca 
notoriamente conhecida, a ação será imprescritível, à luz da 
Convenção de Paris. Sendo outra a causa de pedir, aplica- se o 
parágrafo único do artigo 98 da Lei n2 5.772/71 e, após o início de 
sua vigência, o artigo 174 da Lei n2 9.279/96. 

Resumindo:  não se aplica à marca territorial de cada país o dispositivo do art. 6bis da 
CUP. O brasileiro que detiver marca fora do território nacional, e porventura não lhe 
tiver registrada aqui, se aqui tal marca não registrada for notória, terá aqui a proteção 
convencional. Como também o terá a marca registrada no Brasil, que seja notória em 
país convencional, terá – lá – a proteção extraterritorial.  

Da impossibilidade de caducidade de uma marca notória do 6 
bis da CUP 

Da caducidade 

Lembra Gama Cerqueira 579: 

122. O princípio da obrigatoriedade do uso das marcas registradas 
funda-se na própria função que elas desempenham no campo da 
indústria e do comércio 580. “A marca”, escreve AFONSO CELSO, 
“é um acessório do comércio ou da indústria; e se estes não são 
exercidos, desaparece a sua razão de ser, pela impossibilidade da 
concorrência criminosa, que a lei procura impedir, por meio de 
garantias especiais”581. 

Estas medidas especiais que a lei estabelece em favor das marcas 
registradas, como bem observa CARVALHO DE MENDONÇA, 
não visam a “proteger a simples combinação de emblemas ou de 
palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho, da 
capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do 
comerciante” 582. Uma vez que a pessoa beneficiada não se utiliza da 
marca registrada, a qual, por conseqüência, deixa de desempenhar a 
função para a qual foi criada e que justifi ca a proteção legal, 
desaparece a razão de ser das excepcionais garantias asseguradas 
pelo registro, o qual deve desaparecer, revertendo a marca ao 
domínio público. Assim o exigem, de um lado, a liberdade do 
comércio e da indústria, cerceada por um registro inútil; de outro, a 
desnecessidade da garantia legal para assegurar uma função 
inexistente. Eis, em síntese, o fundamento da exigência do uso 
efetivo da marca registrada, que as leis de grande número de países 
formulam, sob pena da cessação da proteção legal ou da caducidade 

                                           
579 Tratado da Propriedade Industrial, [atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa], 3ª. Ed. 
Lumen Juris, 2010, vol. II.   
580 [Nota do original] Sobre esse assunto, vide parecer de nossa autoria publicado na Revista de Direito 
Industrial, vol. 8.º, pág. 177. 
581 [Nota do original] Ob. cit., pág. 93, nota 5. Cf. BENTO DE FARIA, ob. cit., pág. 261. 
582 [Nota do original] Ob. cit., vol. V, parte I, nº 224, pág. 217, 



do registro 583. Por outro lado, a obrigatoriedade do uso das marcas 
registradas justifi ca-se como meio de evitar o abuso das chamadas 
marcas defensivas e de reserva ou de obstrução, as quais, além de 
sobrecarregarem inutilmente os arquivos das repartições de registro, 
redundam em prejuízo dos concorrentes, tornando mais restrito o 
campo em que podem livremente escolher as suas marcas 584. 

Tem sido sempre esse nosso entendimento: a caducidade das marcas (mas não só dela) 
585 é um elemento essencial da legitimação constitucional da sua proteção 586: 

É de notar-se que, também para o caso das marcas, seu uso social 
inclui um compromisso necessário com a utilidade (uso efetivo do 
direito, ou, não ocorrendo, a caducidade que lança o signo na res 
nullius 587), com a veracidade 588 e licitude, sem falar de seus 
pressupostos de aquisição: a distingüibilidade 589 e a chamada 
novidade relativa. 

Esta radicação constitucional da caducidade é ecoada pela jurisprudência: 

Aos direitos de propriedade e de exclusividade de uso sobre uma 
marca, atribuídos pelo registro no órgão marcário, corresponde um 
dever legal de uso da mesma, decorrente da função social da 
propriedade, ora estabelecida na Constituição Federal. Apelação 
Cível 438890, proc. 2004.51.01.534594-7, 2ª Turma Especializada 
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria,23 de 
fevereiro de 2010 

 Dissemos, em Proteção (2007):  

8.8.1. Da caducidade 

                                           
583 [Nota do original] Entre outras, as leis de Cuba, Espanha, Grécia, Holanda, Honduras, Iraque, Japão, 
México, Nicarágua, Palestina, Portugal, República Dominicana, Salvador, Suíça. 
584 [Nota do original] LADAS, ob. cit., § 344, pág. 558; LABORDE, ob. cit., nº 145, pág. 117.O grave 
inconveniente da liberdade do registro sem o corretivo da exigência do uso efetivo da marca é posto em 
relevo em antigo estudo publicado na revista La Propriété Industrielle (vol. 57, pág. 135). A mesma 
questão tem sido objeto de estudo em várias conferências da União para a proteção da propriedade 
industrial (Actes de la Haye, pág. 280, e Actes de Londres, pág. 178). 
585 Tratado, op. Cit.., Cap. III,  [ 5 ] § 2. 3. - O perigo de lesão ao princípio da liberdade de iniciativa na 
tese do aproveitamento parasitário – (...)  A reserva de novos espaços para uma concorrência futura por 
parte do parasitado (que não concorre, mas, quem sabe, pode em um par de décadas, expandir-se de 
refrigerantes para cobertores de lã...) é um interesse econômico privado óbvio. Mas exatamente uma 
postura que o Direito tem denegado, através da proibição de marcas defensivas, da previsão de 
caducidade e licenças compulsórias, do uso de esgotamento de direitos, etc. Há um interesse básico na 
economia de favorecer o investimento real e agora, e não de criar feudos em favor de absent landlords. A 
tese, neste caso, não é mais comunista, mas feudal. Nada mais antípoda à economia de mercado. 
586 Tratado, op. Cit., Cap. II, [ 7 ] § 3. 8. - Quais são os fins sociais da marca 

587  [citação do original] Não em domínio público, pois essa noção importa em um interesse positivo comum, na 
res communis omnium, e não na liberdade de apropriação. Quanto à distinção, vide o nosso Domínio Público e 
Patrimônio Cultural, em Estudos em Honra a Bruno Hemmes, Ed. Juruá, no prelo, encontrado em 
http://denisbarbosa.addr.com/bruno.pdf. Vide também Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, § 2.130.2. 

588  Pontes de Miranda, Comentários à Constituição (...), op. cit: “Hão de ser verdadeiras as marcas, isto é, de não 
mentir, de não induzir em erro o público sobre a natureza, qualidade ou origem dos produtos marcados: o nome da 
pessoa física, ou da pessoa jurídica, que dela é proprietária, há de ser o que figura, o lugar da proveniência do produto 
tem de ser o que se menciona”. 

589 Burst e Chavanne, 4. Ed., p. 511 a 530. A dimensão jurídica na distingüibilidade importa em que o signo não se 
confunda com domínio comum. 



 8.8.1.1. Caducidade na CUP e em TRIPs 

Diz a Convenção de Paris: 

Art. 5o (7o p.) 

Se em algum país a utilização de marca for obrigatória, o registro 
não poderá ser anulado senão depois de prazo razoável e se o 
interessado não justificar as causas da sua inação. 

Art. 5o, C 

(2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de 
comércio de forma diferente, quando a elementos que não alteram o 
caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num 
dos países da União não implicará a anulação do registro nem 
diminuirá a proteção que lhe foi concedida. 

Já TRIPs assim preceitua: 

ART.19 - Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só 
poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo 
menos três anos de não uso, a menos que o titular da marca 
demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a 
esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não uso 
circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam 
um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou 
outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos 
pela marca. 

2 - O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle 
de seu titular, será reconhecido como uso da marca para fins de 
manutenção do registro. 

ART.21 - Os Membros poderão determinar as condições para a 
concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento 
de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de 
uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a 
transferência do negócio ao qual a marca pertença. 

 8.8.1.2. Caducidade no CPI/96 

Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com 
legitimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na 
data do requerimento o uso da marca não tiver sido iniciado no 
Brasil590; ou tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos 
consecutivos. O mesmo ocorre se, no mesmo prazo, a marca tiver 
sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter 
distintivo original, tal como constante do certificado de registro. 

A sanção é evitada, porém, se o titular justificar o desuso da marca 
por razões legitimas, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca 
ou justificar seu desuso591. 

                                           
590  Note-se a Resolução da ABPI, nº 58, p. 26, contrária ao uso da marca em outros países do Mercosul como hábil 
a elidir caducidade. Essa previsão existia na lei anterior quanto a patentes.  

591 Correa, José Antonio Faria. O conceito de uso de marca. Revista da ABPI, n 16 p 22 a 24 maio/jun 1995. Prado, 
Paulo Lanari, Caducidade de Marcas em Sentença Declaratória de Falência, Rev. ABPI, 2001. Vide igualmente José 
Carlos Tinoco Soares, Caducidade do Registro de Marca, Revista do JSTJ e TRF, Vol. 32, p. 7. Em parecer constante 
de seu Miguel Reale, Questões de direito. São Paulo: Sugestões literárias, Miguel Reale entende que, para ocorrer o 
desuso que leva à caducidade, seria necessário superar a presunção de intenção de uso: “Até mesmo para resolver o 



Há certa desconformidade entre o texto do CPI/96 e o TRIPs. O art. 
19 de TRIPs fala em razões válidas baseadas em obstáculos 
(circunstâncias que surjam independentemente da vontade do titular, 
tais como restrições a importação, são razões válidas). Já o CPI/96 
ao falar em “razões legítimas” não parece limitar-se apenas às de 
força maior ou caso fortuito, o que pode ser mais amplo ou mais 
restrito do que o padrão do art. 1.058 do CC, conforme a situação 
concreta. 

O que é uso suficiente da marca, para configurar satisfação ao 
requisito legal? Diz o CPI/96 que o uso da marca deverá 
compreender [todos os] produtos ou serviços constantes do 
certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação 
aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi 
comprovadamente usada. 

Para impedir o abuso de direito na alegação de caducidade por parte 
de terceiros, a Lei 9.279 enfatiza que não se conhecerá do 
requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido 
comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, 
requerido há menos de 5 (cinco) anos. A caducidade é declarada ou 
decretada? A lei diz que a decisão de caducidade produzirá efeitos a 
partir da data do requerimento.  

Para o requerimento da caducidade, exige-se o interesse processual. 
José Carlos Tinoco Soares diz o seguinte592: 

Necessário, portanto, se torna que o interessado ao requerer o pedido 
de caducidade do registro de uma marca tenha a obrigação de 
comprovar o seu legítimo interesse. Este poderá ser alicerçado pelo 
requerimento de pedido de registro de marca igual ou semelhante, 
para os mesmos produtos, mercadorias ou serviços e bem assim para 
os pertencentes a gênero de atividade afim. Em assim procedendo e 
objetivando a caducidade do registro que lhe é anterior e conflitante, 
terá a possibilidade de obter o de sua pretendida marca. 

O mesmo interesse poderá também ser demonstrado se um registro 
existente provocar o indeferimento de um pedido de registro de 
marca, posteriormente requerido, de natureza igual ou semelhante, 
para os mesmos ou similares produtos, mercadorias ou serviços. 
Neste caso e se a colidência entre as marcas para distinguir os 
mesmos ou semelhantes produtos, mercadorias ou afins for 
flagrante, não restará dúvida que a concessão de caducidade do 
registro que lhe é anterior. 

O que acontece, se a marca deixa de ser usada como registrada, mas 
continua a sê-lo em forma correlata? É de se entender que não possa 
ser declarada a caducidade enquanto a imagem-de-marca subsistir 

                                                                                                                            
problema de anterioridade de marca deve a autoridade administrativa ter presente o complexo das circunstâncias, para 
evitar favorecimentos ilícitos, aíirmando a doutrina mais recente que, ainda que se trate de marca estrangeira, não 
deve esta ser preterida, mas em seu favor militar a prova de ter o respectivo titular "mostrado a real intenção (sic) de 
utilizar seu produto no estrangeiro" (cf. Albert Chavenne, La notion de premier usage de marque et le commerce 
internaational, in Mélanges en 1'honneur de Paul Roubier, Paris, 1961, t. 2, p. 379). Esse ensinamento do professor da 
Universidade de Lyon com mais razão deve ser estendido à hipótese de caducidade, não podendo ser desprezado, 
sumariamente, o comprovado elemento intencional do proprietário da marca no sentido de dar-lhe plena aplicação no 
país onde vige o registro”. 

592 SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. III. São Paulo: Ed. Resenha Tributária, 
1988, p. 1179 e 1180. 



ativa perante o público pertinente593, sendo esse mais um efeito de 
cunho essencialmente semiológico sobre a propriedade marcária.  

8.8.1.3. Caducidade parcial  

Argüi-se a possibilidade de caducidade parcial de marcas, com base 
no texto do art. 144, que literalmente dispõe que o desuso da marca 
faz caducar parcialmente o registro “em relação aos não semelhantes 
ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente 
usada”.  

Em outro contexto, o da definição da “propriedade” específica das marcas, assim disse: 

6.2.5. Peculiaridades da aplicação das normas de direito comum às 
marcas 

Em sua faceta de propriedade, a marca registrada, como indicado 
acima, compreende as faculdades elementares do domínio. A 
aproximação entre os dois regimes é marcante, como demonstram os 
art. 129 e 130. Nota a doutrina que, de todos os direitos da 
propriedade intelectual, a marca é o mais assimilável à propriedade 
comum , mesmo por ser a única modalidade que não é limitada no 
tempo. 

Assim, seja por serem objeto de propriedade, seja pelo fato de os 
registros terem natureza análoga aos direitos de propriedade sobre 
bens físicos, justifica-se a aplicação do paradigma dos direitos reais 
sobre bens móveis às marcas registradas.  

Na sua faceta concorrencial, no entanto, a marca registrada fica 
sujeita a uma série de condicionantes que singularizam seu regime 
em face do paradigma mobiliário. É o que se nota nesta seção. (...)  

6.2.5.7. A caducidade 

Diversamente do que ocorre com a propriedade móvel dos bens 
físicos, a propriedade sobre a marca perece se não se faz uso dela no 
mercado. Ou seja, a falta de exercício de uma faculdade inerente ao 
direito, após certo prazo, leva à extinção da propriedade.  

A tensão constitucional entre o monopólio marcário e a livre 
concorrência, assim como o vínculo que tal exclusividade deve ter 
com o uso social da propriedade (nisso compartilhado com a 
propriedade física) faz com que se imponha ao titular da propriedade 
o uso efetivo, sob pena de caducidade e lançamento do signo em res 
nullius, livre, na inexistência de outros direitos, para ocupação de 
qualquer terceiro. 

O instituto da caducidade de marcas é antigo no direito pátrio. Lembra Paulo Lanari 594 

                                           
593 É o que a doutrina americana chama de “Impressão Continuada”. Vide Gideon Mark and Jacob Jacoby, 
Continuing Commercial Impression: “[T]he following changes have been held either not to constitute abandonment 
or to permit tacking-on: a rearrangement of words, the combination of a mark with another word; the dropping of a 
non-essential word from a mark; adding a letter in a word without changing its phonetic impact; the dropping of a 
background design and continuing use of a word mark; the embellishment of a word or letter with a design; the 
insertion of a hyphen; a change in lettering style; and a modernization of a picture mark.”, estudo da New York Law 
School, encontrado em http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=869279, visitado em 22/10/2006.  

594 PRADO, Paulo Lanari, Caducidade de Marcas em Sentença Declaratória de Falência, Revista da ABPI, (54): 13-
18, set.-out. 2001. 

 



A caducidade, como vimos, encontra-se tipificada no Direito 
brasileiro como uma das hipóteses de extinção do registro de marcas 
de indústria e comércio. Desde o Decreto nº 16.264, de 19 de 
dezembro de 1923, observa-se a obrigação de uso da marca sob pena 
de ser declarada a caducidade. Este princípio também estava 
presente no Código da Propriedade Industrial de 1945 (inserido no 
artigo 152), tendo sido mantido no Código da Propriedade Industrial 
de 1971 (Lei 5.772/71, artigos 93 e 94). Atualmente, o tema vem 
disciplinado nos artigos 142 a 146 da Lei nº 9.279/96. 

Deve-se notar que o aludido Decreto nº 16.264/23, que foi o 
primeiro diploma legal a introduzir o instituto da caducidade, 
estabelecia o prazo de três anos para o início do uso da marca. O 
Código da Propriedade Industrial de 1945 (Decreto-lei nº 7.903/45), 
por sua vez, no artigo 152, estabelecia que a caducidade seria 
declarada se o titular do registro não utilizasse a marca pelo prazo de 
dois anos consecutivos e que o requerimento deveria ser formulado 
por terceiro interessado. Por outro lado, o Código anterior de 1971 
(Lei 5.772) introduziu, nos artigos 94 e seguintes, duas importantes 
inovações: atribuiu ao titular do registro o ônus da prova de uso da 
marca e viabilizou ao INPI proceder ex officio ao exame de uso 595.  

Do uso para efeitos de prevenir a caducidade 

Diz Gama Cerqueira:  

(...) o uso, para evitar a caducidade do registro, deveria ser efetivo, 
isto é, como doutrina Bento de Faria, deve consistir no emprego, na 
aposição da marca aos produtos, feito, porém, de modo uniforme e 
constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um ou outro 
produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou 
mesmo do próprio comprador  

No que persiste a doutrina a entender 596:  

 no que concene às formas de comprovação do uso, de forma 
análoga à experiência internacional, tem-se exigido, no Brasil, que a 
prova se configure uma exploração séria e continuada, em 
quantidade economicamente significativa, considerando a natureza 

Que uso será esse?  

Em primeiro lugar, o uso do signo exatamente como registrado, ou apenas com 
modificações que não alterem seu caráter original do certificado de registro 597.  

                                           
595 Verdade é que, mesmo antes de 1923, já havia a obrigação de uso. Nota Gama Cerqueira (op. Cit.): 
“123. As leis de 1887 (art. 12) e de 1904 (art. 11) seguiam sistema diferente do que veio a ser adotado 
pelo regulamento de 1923 e pelo Cód. da Propriedade Industrial, dispondo simplesmente que o registro se 
consideraria sem vigor se o dono da marca registrada não fi zesse uso dela no prazo de três anos. 
Empregada a marca dentro desse prazo, o registro não perderia mais a sua eficácia, ainda que 
posteriormente se interrompesse o uso da marca. Neste caso, entretanto, a sua propriedade poderia perder-
se, provando-se o seu abandono, questão que os nossos autores costumavam-se tratar, de acordo com a 
doutrina dos escritores franceses.”  
596 FURTADO, Lucas Rocha,. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, 1ª edição, Brasília 
Jurídica, 1986, pág. 136.  
597 Consta da ementa dos Embargos Infringentes (AC) - 2000.02.01.073115-1. da 1ª Seção Especializada 
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, em 5 de dezembro de 2008: I - Se o uso 



Em segundo lugar, o uso deve ser uso como marca 598: 

Assim, o uso como marca é o uso na função distintiva, 
concomitante, ou não, com o uso comunicativo ou persuasório. (...) o 
uso como marca é aquele que se destina a garantir a criação ou 
continuidade da reputação relativa ao produto ou serviço (a imagem-
de-marca).  

Outros usos de um signo, ou outro elemento, não serão uso como 
marca. Assim, o uso de um signo como marca é aquele em que tal 
signo aponta, ou antes, significa a origem dos produtos ou serviços: 
aquele que faz o consumidor atribuir o objeto adquirido à origem, 
personalizada ou anônima, ao qual se imputa o valor concorrencial 
resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços 
vinculados à marca. Sem este efeito de atribuição a uma origem, não 
existe marca." (...)  

Para funcionar como marca o elemento considerado  

[a] não pode ser de caráter utilitário. (...)exclui[ndo-se] do campo do 
direito marcário qualquer elemento que seja essencial ao uso ou 
propósito do artigo pretensamente assinalado, ou que afete o custo 
ou qualidade do mesmo, de tal forma que o uso exclusivo de tal 
elemento incidiria em desvantagem de terceiros na concorrência em 
aspectos que nada tem a ver com a criação ou continuidade da 
reputação relativa ao produto ou serviço (a imagem-de-marca)  

                                                                                                                            
comprovado pelo embargado, relativamente à sua marca mista ABAD, deu-se em formato distinto e 
descaracterizado do desenho original depositado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - 
INPI, há de prevalecer o voto vencido que confirmou sentença de procedência do pedido de invalidação 
do ato administrativo que manteve o registro respectivo, na medida em que caracterizada a sua 
caducidade”. Diz o voto divergente do acórdão embargado, adotado nos embargos: "No entanto a 
ratificação da Convenção da União de Paris trouxe nova luz a legislação então vigente, sinalizando com a 
permissão de que a marca sofra alteração quanto a elementos, mas que não alterem o caráter distintivo da 
marca, sem prejuízo do registro.Dessa forma, a luz da Convenção da União de Paris, promulgada pelo 
Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992 e ratificada pelo Decreto nº 1.263, de 13 de outubro de 1994 o 
proprietário da marca não perde o seu registro quando a utiliza com modificações que não alterem seu 
caráter original do certificado de registro." Como já dissemos acima: “O que acontece, se a marca deixa 
de ser usada como registrada, mas continua a sê-lo em forma correlata? É de se entender que não possa 
ser declarada a caducidade enquanto a imagem-de-marca subsistir ativa perante o público pertinente , 
sendo esse mais um efeito de cunho essencialmente semiológico sobre a propriedade marcária. É o que a 
doutrina americana chama de "Impressão Continuada". Vide Gideon Mark and Jacob Jacoby, Continuing 
Commercial Impression: "[T]he following changes have been held either not to constitute abandonment 
or to permit tacking-on: a rearrangement of words, the combination of a mark with another word; the 
dropping of a non-essential word from a mark; adding a letter in a word without changing its phonetic 
impact; the dropping of a background design and continuing use of a word mark; the embellishment of a 
word or letter with a design; the insertion of a hyphen; a change in lettering style; and a modernization of 
a picture mark.", estudo da New York Law School, encontrado em 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=869279, visitado em 22/10/2006.” 
598 BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a noção do uso como marca, em BARBOSA, Denis Borges. A 
Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Diz 
Pontes de Miranda, no vol. XVII de seu Tratado: § 2.011..2 “O direito formativo à marca pertence a quem 
tem direito de propriedade intelectual sobre ela, se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque 
ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, fêz a marca ou achou-a (res nullius, e não 
res communis omnium) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, na primeira espécie, de 
ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, de 
ocupação da nova espécie seguida do uso como marca”. (Grifamos) 



[b]  não pode ser de caráter estético ou ornamental (...)  denegando[-
se] proteção marcária a qualquer elemento, mesmo simbólico, que 
seja intrinsecamente estético ou ornamental, e que corresponda ao 
objeto do consumo pretendido, e não como designação de origem ou 
de endosso.  

O uso de signos em função comunicativa ou persuasória sem 
simultânea e predominante função distintiva não é uso como marca. 

Em terceiro lugar, deve ser “uso no comércio, ou seja, uso substancial ou não casual nos 
negócios próprios do titular do nome” 599. Dissemos, em Proteção de Marcas, op. cit. § 
5.2.1:  

A especialidade surge como fronteira da exclusiva. A propriedade 
das marcas, como já visto, se exerce na concorrência, mas com as 
características peculiares que decorrem do fato de essa concorrência 
se encontrar mediada, ou ampliada, por um fluxo simbólico que 
ultrapassa o produto ou serviço assinalado. Sob tais pressupostos, a 
especialidade conecta a exclusiva à sua funcionalidade econômica, 
promovendo o investimento na imagem do produto ou serviço, mas 
recusando a ampliação dos poderes de mercado além do necessário 
para viabilizar a marca no micro-ambiente econômico onde ela se 
exerce.  

Diz José de Oliveira Ascenção (ASCENÇÃO, José de Oliveira. "As 
funções das marcas e os descritores" In Revista da ABPI, no 61, 
nov/dez 2002, p. 17, p.340): 

Há todavia mais um elemento que não tem sido objecto de tanta 
atenção. Impede-se o uso de terceiros sem consentimento, "na sua 
actividade económica..." A frase surge em todos os instrumentos 
normativos internacionais, com as formulações próprias das várias 
línguas. Corresponde ao im geschaftlichen Verkehr alemão e ao uso 
dans la vie des affaires francês. O artigo 5/1 da Directriz sobre 
marcas, na versão portuguesa, fala em "uso na vida comercial". 
Portanto, a marca exclui a intervenção de terceiros no exercício de 
actividade económica. Mas isso significa também que fora da 
actividade económica já essa exclusão se não verifica. Podemos dar 
logo exemplos. O meu bom gosto pode levar-me a decorar a minha 
moradia com a marca da McDonalds ou a chamar à minha cadela 
Coca-Cola. Tudo isto está fora da actividade negocial. 
Consequentemente, tudo isto escapa do exclusivo outorgado pela 
marca. 

                                           
599 SCHETCHTER, Roger E.; THOMAS, John R. Intellectual Property. The law of copyrights, patents 
and trademarks. [s.l.], Hornbook Series, Thompson West, 2003.., nota 61, p. 554. “Since the point of 
trademarks is to enable consumers to relocate goods that they approve of, affixation of the mark to the 
goods as by itself is not enough to create protectable trademark rights. After all, consumers are not likely 
to begin associating the mark with a particular producer if there are thousands of units of the merchandise 
with the mark affixed all sitting in a warehouse behind locked doors and none available for actual 
purchase in retail stores. Thus, at common law, a merchant must actually “use” the trademark, by selling 
or leasing goods or services bearing the mark to the public in bona fide transactions in order to earn 
protectable trademarks rights. As one court has put it, “[t]he gist of trademark rights is actual use in 
trade.” Moreover, the use “must have substantial impact on the purchasing public”. Trivial or virtually 
invisible use of a mark will not be enough to establish common law trademark rights”. 



Assim, é o uso na especialidade e im geschaftlichen Verkehr que se protege como 
exclusivo.  

Por último, deve ser uso por quem tenha a propriedade, ou quem por ele for autorizado. 
O uso que faça um infrator não lhe aproveitará.  

 

Uso necessário para efeitos do art. 6 bis da CUP 

A marca deve ser bem conhecido no país onde a proteção é 
reclamada. Mas ele deve ser tão conhecida pelo uso no país? É 
realmente possível que uma marca seja bem conhecido dos círculos 
interessados, mesmo que não seja utilizado localmente pela 
distribuição dos produtos que ostentam essa marca. A marca 
utilizada extensivamente em um país vizinho que chegue ao 
conhecimento dos círculos pertinentes ou uma marca anunciada em 
publicações locais ou internacionais atingindo os mesmos círculos 
pode tornar-se igualmente bem conhecido por eles 600. 

O uso para efeitos de elidir caducidade é correlativo à concessão da exclusiva. É um 
ônus da “propriedade” da marca. Por isso, deve ser uso como registrado, no comércio e 
como marca. Uso sério e regular, pelo titular ou por quem este autorize, no tocante aos 
exatos produtos e serviços para os quais vale a propriedade, com as características do 
signo como registrado, e em função de marca.  

Mas – e disso falamos extensivamente – o exercício do direito resultante do 6 bis não 
presume propriedade. Pelo contrário, como condição de procedibilidade do seu 
exercício para nulificar registro o art. 158 do CPI/96 exige que o pretendente exercite 
seu direito formativo gerador, ou seja, direito de pedir “propriedade”:  

Art. 158. (...) § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade 
administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso 
XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 
(sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro 
da marca na forma desta Lei. 

Se por definição não haverá propriedade, não se exigirá o ônus imposto ao proprietário.  

Desta feita, o uso para aquisição de notoriedade (e note-se que a lei internacional 
vigente nem sequer exige uso, mas simples fama) é apenas aquele capaz de suscitar a 
noção do público de que a marca tem origem no exterior. É – no máximo – o uso como 
marca 601.  Não se exige presença no território do usuário, mas simples operação da 

                                           
600 Ladas, op. Cit. § 681: “The mark must be well known in the country where protection is claimed. But 
must it be so known through use in the country? It is indeed possible for a mark to be well known to the 
interested circles even though it is not used locally by the distribution of products bearing such mark. A 
mark used extensively in a neighboring country to the knowledge of such circles or a mark advertised in 
local or international publications reaching the particular circles may become equally well known to 
them”.  

601 Nota MOSTERT, Frederick W., Famous And Well-Known Marks. New York: Second Edition - 
International Trademark Association, 2004, p. 4- 190: "It has not yet been decided by the German Federal 
Supreme Court as to whether protection of well-known marks pursuant to Article 14(2)3 of the Trademark 
Act is only to be considered in cases of use as a trademark. Trademark protection for other purposes, than to 
distinguish between goods and services, is reserved by Article 5(5) of the European Trademark 
Harmonisation Directive in the legal systems of the Member States.". Em julgamento francês de 2006, as 



marca (não registrada): a importação, a venda, desde que autorizada ou não vedada. É o 
uso portador de notoriedade, e não uso social da propriedade (que não existe). Por isso 
mesmo será efeito extraterritorial.  

Assim é que se pode ter uso para efeitos de notoriedade, sem tê-lo para efeitos de evitar 
caducidade. 

Efeitos da caducidade e notoriedade de terceiros  

O efeito da caducidade é precisamente aquele que a lei diz: 

Art. 142. O registro da marca extingue-se: (...)  

III - pela caducidade; (...)  

Acaba o registro. O fim do registro, de regra, lança o signo como res nullius – vale 
dizer, apropriável. Extinta a exclusividade, o trâmite normal da liberdade de comércio 
dá a qualquer um o direito de apropriação. 

Se a marca registrada tem condições de marca notória para efeitos do 6 bis da CUP, 
porém, surge uma questão. O efeito extraterritorial existindo, persistindo, não se 
cancelam os efeitos da Convenção. 

Senão vejamos: textualmente a Convenção não elimina o efeito territorial pela 
existência de um prévio registro, caduco. Veja-se:  

Art. 6º bis - Os países contratantes comprometem-se a recusar ou a 
invalidar, seja " ex-officio ", se a legislação do país o permitir, seja a 
pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de 
comércio que fôr uma reprodução ou uma imitação suscetível de 
produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do 
país do registro considerar que é [nele] notoriamente conhecida 
como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e 
utiliza para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante. 

Art. 6o bis (2o p.)Um prazo mínimo de três anos deverá ser 
conhecido para se reclamar a anulação dessas marcas. O prazo 
correrá da data do registro da marca. 

Art. 6o bis (3o p.)Não será fixado prazo para se reclamar a anulação 
das marcas registradas de má fé. 

 A Convenção não se refere ao registro: a fórmula “como já sendo a marca de um 
cidadão de outro país contratante” não se refere à propriedade, porque ela não existirá 
no território em questão. Mas refere-se à consciência, pelos círculos pertinentes, que a 
marca “é” de uma pessoa, em outro território.   

Enquanto persistir a consciência por notoriedade de que a marca “é” de outra pessoa, 
em outro território, haverá a habilitação para a aplicação do art. 6 bis. 

Suponhamos que, como sanção pelo não uso para efeitos de caducidade, o direito local 
desconsiderasse a notoriedade “como já sendo a marca de um cidadão de outro país 
contratante”. Seria assim legitimado o engano da coletividade? 

Assim dissemos em nosso Tratado: 

[ 2 ] § 2.1. (A) O uso livre não legitima a confusão quanto à fonte 

                                                                                                                            
exigências de uso para efeitos de 6bis foram de que fosse uso público, contínuo, não equívoco e não precário, 
vide Code de la Propriété Intellectuelle, Dalloz, 8ª. Ed. 2008, p. 584.  



Assim, o nosso sistema prevê plena liberdade de uso das criações, 
salvo quando a norma jurídica institua uma regra de proibição. 
Assim se estimula a produção e a livre iniciativa, e se repelem as 
restrições e monopólios injustos e descabidos.  

Mas nada justifica a confusão na concorrência, que faça o 
consumidor ou terceiro tomar os produtos de uma pessoa pelos 
produtos de outra. Já disse a Suprema Corte dos Estados Unidos que 
- se não existe patente ou outro direito exclusivo - o réu pode copiar 
os bens do autor até o mínimo detalhe - mas não pode criar confusão 
na percepção do público quanto à origem dos bens.   

Mais uma vez, remontando à segunda edição deste livro: 

Como regra, nestes casos o que cabe repressão é ao risco de 
confusão ou denigração, e não a proteção substantiva da criação 
tecnológica, do signo distintivo, ou da criação intelectual em si 
mesma. 

 Só não se pode exercer, em particular, a tutela da concorrência 
desleal em situações em que a própria Constituição veda a 
constituição de interesses, como no caso de patentes extintas, ou 
direitos autorais no domínio público, onde - acima de qualquer 
interesse privado de concorrência - existe um interesse público na 
circulação e uso livre das informações tecnológicas e das criações 
estéticas. Neste caso, o interesse público impera, mesmo porque o 
interesse privado já foi plenamente satisfeito, segundo o 
balanceamento de interesses sancionado constitucionalmente. 

Desta feita, a liberdade do uso das criações tecnológicas, ornamentais e expressivas, 
quando não haja, ou já não mais haja, norma específica e formal de exclusão, é total, 
incondicional, e não sujeita a qualquer estigma de deslealdade. Nestes casos, a argüição 
de proibição, sem haver, esta sim é antijurídica. 

Mas no tocante a signos distintivos, a inexistência ou cessação de uma exclusiva não 
terá necessariamente o mesmo efeito 602. A confusão do público (e a proteção da 
clientela, no que for biunívoca) tem seu próprio imperativo.  

Mas não estamos generalizando tal enunciado. Aplicamos apenas, nos limites do que 
vimos discutindo, à hipótese de uma marca cujo registro foi alvo de caducidade, por 
carência do uso exigível para manter o registro; mas que continua tendo os requisitos da 
notoriedade descritos pelo texto convencional.  

Com efeito, a caducidade nestes casos tira do titular a exclusividade; sem a menor 
dúvida. Mesmo o titular de uma marca bem conhecida, mas não usada para efeitos de 
caducidade deverá perder o conteúdo positivo do direito de exclusão. Mas não será 
compatível com o direito que essa perda do poder de excluir como direito de 
“propriedade” importe em apropriabilidade por terceiros do signo, se isso importar em 
efeito confusivo para o público 603.  

                                           
602 Note-se que segundo o artigo 154 da LPI, uma vez extinto o registro de uma marca de certificação ou 
coletiva, a mesma marca não poderá ser registrada em nome de terceiro por um período de 5 anos a contar 
da data da extinção. Assim, não é sempre que a extinção de uma marca permite a apropriação por 
terceiros.  
603 Veja-se que se fala aqui de público, e não somente consumidor. A tutela consumerista, se houver, é a 
parte e cumulativa.  



Para o público, a falta de uso para efeitos de caducidade pode não abalar a imagem-de-
marca remanescente, o que tende a criar assimetrias de informação lesivas ao seu 
interesse, inclusive em detrimento dos consumidores 604. Deve-se ponderar mesmo a 
prevalência desses interesses quando possa existir alguma margem de tolerância por 
parte do titular da marca para uso por terceiros, mas em detrimento do público 605. 

Assim entendeu o tribunal especializado:  

 

                                           
604 Note-se também – sem que façamos uso dessa noção neste contexto – da questão do fundo de 
comércio residual no abandono ou desuso de uma marca. Nota McCarthy on Trademarks, § 17:15. “Os 
consumidores não sabem nada sobre o estado de espírito do usuário da marca anterior. Mas eles podem 
também entender erradamente que um novo uso da marca por outra pessoa é um uso renovado pelo ex-
usuário." Esse fenômeno, o da clientela não exercida num momento, mas suscetível de retomada e 
ampliação, é o que se costuma denominar clientela quiescente, ou lingering goodwill. Vide Benjamin, 
John, Added value that does not die, Financial Times de 11 de agosto de 2002: "Case law has shown that 
goodwill may still exist many years after the cessation of the business. What will be taken into account is 
the level of goodwill that has been developed and the likely reaction of a reasonable customer of the 
business when faced with the new enterprise. One way to preserve goodwill is to license it - or otherwise 
dispose of it - to another party to ensure it remains "alive". Provisions could be drawn up in any sales 
document setting out what is to happen to the goodwill and upon what conditions it is being transferred. If 
the business is ever revived, the goodwill could be retrieved. New market entrants must watch out for any 
lingering goodwill. (...)", encontrado em http://search.ft.com/nonFtArticle?id=020811000429, visitado em 
15/3/2008. Em nosso Tratado, op. cit., Cap. III, [ 1 ] § 4. 3. - Segundo requisito: atualidade da competição 
- assim dissemos: “Cabe aqui notar que, no contexto marcário, a doutrina suscita a eventualidade de 
proteção jurídica do valor concorrencial remanescente de uma marca em desuso. Assim, valor 
concorrencial num contexto em que já não existe concorrência: esse fenômeno tem sido descrito como 
lingering goodwill. Vide Valerie Brennan and T.J. Crane,Gone But Not Goodbye: Residual Goodwill in 
Abandoned U.S. Trademarks, INTA Bulletim, Vol. 63, No. 15, August 15, 2008 e David S. Rude, The 
Fallacy Of Trademark Residual Goodwill, 
http://www.abanet.org/genpractice/magazine/2004/mar/tmresidualgoodwill.html. Um interessantíssimo 
caso de preservação de valor concorrencial de marca que permaneceu sem uso por décadas é o caso 
“mimi”, concernente a uma indústria de laticínios de Lajeado: vide Silério Hamester. A construção e a 
gestão da marca mimi. 2007. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Comunicação e 
Marketing em Organ. Coop.) - Centro Universitário Univates. Orientador: Elizete de Azevedo Kreutz., 
vide http://www.pucrs.br/edipucrs/XSalaoIC/Ciencias_Sociais_Aplicadas/Comunicacao/70749-
AUGUSTO_SCHROEDER_BROCK.pdf.  
605 McCarthy, J Thomas, Mcarthy Trademarks And Unfair Competition, United States: Ed. Thompson , 
2009, p. 20-160 a 20-161: § 20:77 Defesas em equidade -Exceções à tolerância Confusão Inevitável. 
Apesar de comprovada, a tolerância não impede a oposição quando as marcas e produtos das partes são 
muito semelhantes e do risco de confusão é claro. Nesse caso, qualquer prejuízo para o registrante 
causado pelo atraso do requerente [da precedência] superado pelo interesse do público de estar protegido 
contra o registro de marcas claramente confusamente similar. Por exemplo, enquanto um atraso constante 
de 20 anos de afirmação dos direitos constitui preclusão pela decadência e aquiescência, isto não é uma 
defesa, se a Câmara determinar que o risco de confusão é inevitável. Assim, decadência e preclusão não é 
uma defesa em um caso de oposição, onde as marcas são idênticos e os produtos são essencialmente os 
mesmos, levando à inevitabilidade de confusão.(§ 20:77 Equitable defenses-Exceptions to laches defense 
inevitable Confusion. Even though proven, laches will not prevent cancellation where the marks and 
goods of the parties are very similar and the likelihood of confusion is cleat   In such a case, any injury to 
registrant caused by petitioner's delay is outweighed by the public's interest in being protected against the 
registration of clearly confusingly similar marks.  For example, while a 20-year knowing delay in 
asserting rights constitutes estoppel by laches and acquiescence, this is not a defense if the Board 
determines that likelihood of confusion is inevitable.  Thus, laches and estoppel are not a defense in a 
cancellation case where the marks are identical and the goods are essentially the same, 1eading to the 
inevitabi1ity of confusion). 



Apelação Civel 1997.51.01.017866-9 Primeira Turma Especializada 
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade 

(Omissis) II – In casu, considerando que a marca NOVOCOL vinha 
sendo usada, associada a produtos farmacêuticos no país de origem 
da empresa SEPTODONT, INC. desde os anos 30, sendo 
notoriamente conhecida no ramo dos produtos aos quais se aplica, 
assim como que o vocábulo NOVOCOL constituía elemento 
principal e constitutivo do nome comercial da empresa 
SEPTODONT, INC. (Novocol Manufacturing Company, inc. e 
Novocol Pharmaceuticals, Inc., restou clara a impossibilidade do 
registro da marca NOVOCOL por terceiro não autorizado. 

III – Regularidade do ato revisional do INPI que cancelou o registro 
da marca NOVOCOL. Evidenciada a usurpação de marca 
devidamente protegida. 

IV – Recurso a que se nega provimento 

Da relatora Márcia Helena Nunes:  

Compulsando os autos, verifica-se que, realmente, a Apelada, 
utilizava-se do nome comercial NOVOCOL MANUFACTURING 
COMPANY, Inc. e, em 30/11/1987, alterou sua denominação para 
NOVOCOL PHARMACEUTICAL, Inc. e, finalmente, em 
30/04/1991, sua denominação foi novamente alterada para 
SEPTODONT Inc., de acordo com os documentos de fls. 45/60. 

No Brasil, a empresa SEPTODONT, INC. obteve o registro das 
marcas NOVOCOL, registro concedido em 08/04/1959 (nº 
002193213, classe 05.99) e NOVOCOL 100, registro concedido em 
20/11/1973 (sob o nº 730233421, classe 05.80).  

Os produtos identificados pelas referidas marcas foram licenciados 
pela autora para serem produzidos e comercializados no Brasil pela 
empresa S.S. WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS S/A, ora apelante. 

Em decorrência de procedimento de Caducidade instaurado contra as 
marcas NOVOCOL e NOVOCOL 100, as mesmas foram extintas 
em 27/12/1988 (RPI nº 949, de 27/12/88) e 03/10/1983 (RPI nº 989, 
de 03/10/89). 

 A empresa SEPTODONT, INC. em 22/01/1992, ao efetuar novo 
pedido de registro para a marca NOVOCOL, fora surpreendida com 
o indeferimento de seu pedido pelo INPI, nos termos do item 17, do 
art. 65 do CPI, em virtude da vigência de novos registros para as 
marcas NOVOCOL (nº 813921260) efetuado pela empresa S.S. 
WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS S/A. 

Assim, considerando que a marca NOVOCOL vinha sendo usada, 
associada a produtos farmacêuticos no país de origem da empresa 
SEPTODONT, INC. desde os anos 30, sendo notoriamente 
conhecida no ramo dos produtos aos quais se aplica, assim como que 
o vocábulo NOVOCOL constituía elemento principal e constitutivo 
do nome comercial da empresa SEPTODONT, INC. (Novocol 
Manufacturing Company, inc. e Novocol Pharmaceuticals, Inc., 
tenho que restou clara a impossibilidade do registro da marca 
NOVOCOL como marca de terceiro não autorizado, sob pena de 
infringência ao art. 65, item 5, da Lei nº 5.772/71. 



Nota sobre a adjudicatória em marcas 
 

Denis Borges Barbosa (2010) 

 

Em trabalho recente 606, assim comentamos: 

Si finium regundorum actum merit, dispicere debet judex, an 
necessaria sit adjudicatio (D. X. 1, 2. 1 ; D. X). 

Das muitas acepções que adjudicação comporta, esse livro trata de 
um aspecto particular da Propriedade Intelectual: a quem pertence o 
direito de exclusiva? Como se recupera tal direito, se usurpado? 

Direito de adjudicação – a reivindicação da titularidade 

Direito de caráter patrimonial puro, o direito de pedir patente, 
desenho industrial ou marca (ou seus consectários – o direito ao 
pedido e o direito à exclusiva) é suscetível de ser reivindicado (jus 
persequendi) de quem injustamente o alegue, como previsto na Lei 
9.279/96. Por tal disposição o titular do direito, que tem seu invento 
apropriado injustamente por terceiros, pode pedir a adjudicação da 
patente, certificado de adição ou modelo de utilidade, ou suscitar a 
nulidade do título.  

Em rápido sumário, para que se peça a adjudicação, é preciso 
comprovar que o adjudicante era titular de direito de pedir patente, 
marca ou desnho industrial; no curso da pretensão se apurará se o 
autor não teria perecido de tal direito, por abandono ou perempção 
ou outra razão de direito. Quem deixa sua invenção ou desenho cair 
no domínio comum, ou a abandona de forma a permitir a ocupação 
lícita por terceiro, adjudicação não haverá. Poderá, certamente, ter o 
direito de anular o privilégio concedido a quem não for autor; 
perante o que também for autor de invenção, terá o direito do art. 45 
da Lei 9.279/96.  

 

Da noção de adjudicação em Propriedade Intelectual 

Enfatizando o que será adjudicação neste contexto, diz Marissol Gomez Rodrigues, 
falando de patentes, mas na verdade plenamente aplicável às marcas 607: 

Em matéria de propriedade industrial, a adjudicação serve para que o 
legítimo titular do direito de pedir patente, portador do segredo de 
invenção não depositado por ele perante o INPI, reivindique o seu 
direito formativo gerador constitucional (já transformado em 
patente), que foi obtido ilicitamente, e exercido ilegitimamente, por 
um terceiro usurpador, que tanto poderá ter agido de má-fé 
(originariamente) como de boa-fé (aquisição derivada).  

                                           
606 BARBOSA, Denis Borges (Org.) ; Lélio Denicoli Schimidt (Org.) ; Elisabeth Kasznar Fekete (Org.) ; Letícia Provedel 
(Org.) ; Marissol Gómez Rodrigues (Org.). Reivindicando a Criação Usurpada (A Adjudicação dos Interesses relativos à 
Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.  

 

607 Da mesma obra: Reivindicando..... 



Assim, a adjudicação se mostra como ferramenta hábil a reivindicar 
o direito de pedir patente usurpado, que foi depositado e já 
convolado em direito exclusivo resultante da constituição do 
privilégio, resgatando não só a propriedade (res) da patente, mas 
também, o direito preexistente de pedir patente, que fora violado, 
pois aquele que não detém direito de pedir patente não poderá 
exercer o direito à solicitação de patente e, muito menos, obter 
patente de invenção. (...)  

Nessa configuração, do direito constitucional de pedir patente, 
abreviado por D1, exsurge o direito ao pedido de patente, 
abreviado por D2, e o direito ao privilégio da patente, abreviado 
por D3. As abreviações D1(=direito de pedir patente), D2 (=direito 
ao pedido de patente) e D3 (=direito à patente) se prestam a facilitar 
a abordagem neste estudo. 

A autora menciona aqui a análise de Pontes de Miranda sobre o tríplice direito relativo 
às exclusivas da propriedade industrial. Como nota Pontes de Miranda, há direito 
público subjetivo, direito constitucional, de pedir a proteção, tal como assegurada na lei 
ordinária, postulando-se ao INPI o registro, no exercício de um direito formativo 
gerador.  

Já – se outro lado – há direito regido pela lei comercial no tocante à exclusividade 
resultante do registro608. É o autor, em seus Comentários à Constituição de 1967, ainda 
o mais precioso estudo do estatuto constitucional das marcas, que afirma: 

 

Há direito público subjetivo (constitucional) e há pretensão a ter 
alguém, para si, a marca; mas o direito comercial e as pretensões ao 
seu uso exclusivo dependem do registo. Por se não fazer a distinção 
entre o direito público subjetivo, que decorre da observância das 
formalidades legais, é que se tem discutido se o registo é 
declaratório ou atributivo. O que preexiste ao registo é aquele 
direito, que lhe dá, quanto às ações específicas: a) a ação possível 
(não necessária) penal contra o que usa a marca de outrem; b) a ação 
de nulidade do registo, por outrem, da sua marca, e a de indenização 
dos danos que tiver sofrido na concorrência efetivamente 
estabelecida, se estava em uso dela, isto é, se dela se havia 
apropriado (...)); c) a ação de ataque à inconstitucionalidade da lei 
(ou ato) sobre marcas, por constituir violação da regra jurídica 
constitucional (...). 

Assim, exatamente como ocorre em relação às patentes, existe um direito constitucional 
à proteção das marcas, direito esse que nasce da criação do signo como signo marcário 
609 e sua vinculação a uma atividade610.  

                                           
608 MIRANDA, op. cit., p. 570. 

609 Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito do direito autoral, por exemplo, do elemento 
figurativo (inventio). Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, nominativo ou figurativo, 
seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no mercado. Ou seja, não é da criação abstrata, 
mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como marca. Assim, pode-
se simplesmente – por exemplo - tomar um elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou 
obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, 
em uso real e prático. Vale notar que a expressão originador da marca seria muito mais adequada do que criador ou 
ocupente; é um termo correntemente utilizado, neste contexto, na língua inglesa. Vide aqui José Antonio B.L. Faria 
Correa, “A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira”, publicado na edição de 



Já dissemos: 

“Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito 
do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (invento). 
Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, 
nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção 
de um produto ou serviço no mercado. 

Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento 
nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como 
marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo – tomar um 
elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim 
determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito 
autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em 
uso real e prático.”611 

Continuemos então, citando a autora:  

Insta observar que a circulabilidade do direito de pedir patente é 
permitida, e, portanto, o autor pode ceder seu direito formativo 
gerador 612, fazendo com que a legitimidade ativa para ingressar com 
Ação de Adjudicação se desloque do autor para o titular do direito 
de pedir patente, que tanto pode ser originário (do próprio inventor 
ou do empregador, no caso do art. 88 da LPI) quanto derivado (de 
sucessor ou cessionário).  

A despeito de só haver efeito reipersecutório quando existir rei, ou 
mais precisamente, direito real, a legitimidade para ingressar com 
Ação Reivindicatória nasce do ato da invenção e está atrelada à 
titularidade do direito de pedir patente (D1), ainda que tal direito 
precise estar contraposto ao seu exercício ilegítimo por terceiro que 
pediu a patente (D2) e, posteriormente, obteve a exclusiva de 
privilégio (D3), para fazer nascer a pretensão adjudicatória.  

Note-se que o terceiro ilegítimo pode ser, até mesmo, o próprio 
inventor que havia cedido o direito de pedir patente (D1) e 
desrespeitou o pactuado em contrato, adiantando-se a depositar o 
pedido (D2) e obtendo a exclusiva (D3) antes do cessionário.  

De suma importância a percepção da diferença da Ação 
Reivindicatória no direito civil e no direito de propriedade industrial. 
Porque o direito absoluto de pedir patente (D1), ainda que não real, 

                                                                                                                            
março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 19: “Se é verdade que a doutrina vê, na maioria dos casos, o 
direito à marca como um direito de ocupação, verdade é , também, que, independentemente das hipóteses de pura 
criação intelectual (marcas inventadas pelo titular ) a própria ocupação de sinal disponível para a designação de 
determinados bens ou serviços já constitui uma inovação semiológica, um uso particular do signo, dentro do qual se 
derrama novo conteúdo, diverso daquele convencionado, até então, pela cultura”. 

610 FERREIRA, Sergio de Andréa. Marca DDI. Registro. Ação coletiva. Antecipação da tutela: inviabilidade, 
Revista Forense – Vol. 371 Pareceres, p. 261, 1. 2. O direito formativo gerador à marca pertence a quem tem direito 
de propriedade intelectual sobre ela, se esta for obra desta natureza; ou ao utente que fez, que criou a marca – forma 
de especificação –, ou achou-a – ocupação –, nesta última hipótese, se res nullius. 1.3. Pontes realça (op. cit., p. 15) 
que não é do uso que se irradia o direito potestativo, gerador do registro da marca, mas da criação ou do achamento: o 
uso é fato jurídico, enquanto o direito potestativo se exerce por meio do depósito e do requerimento de registro. 

611 BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I . Cap. I, [ 4 ] § 2.5. A ocupação como forma de 
constituição do bem incorpóreo, Lumen Juris, 2010. 

612 Como prevê a Lei de Propriedade Industrial: Art. 6º, § 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”. 



vai autorizar o legítimo titular (inventor ou cessionário) a sobrepor 
sua pretensão adjudicatória àquele que pediu e obteve patente, mas 
era carecedor do direito constitucional formativo gerador (D1).  

Esse mesmo titular do D1 pode anular a patente, em decorrência do 
vício subjetivo. Assim, as pretensões de anular ou adjudicar são 
alternativas, mas resultantes de um só fato jurídico: somente o 
criador ou seus sucessores, cessionário etc. podem pedir patente 
(D1). A cadeia de titularidade deve ser respeitada para o exercício 
legítimo e regular do direito de pedir patente.  

Na ação reivindicatória ou adjudicatória, no âmbito do direito 
industrial, persegue-se o direito de pedir patente (D1) preexistente à 
constituição da exclusiva (D3), obtida ilegitimamente por outro. O 
direito de pedir patente (D1), apesar de absoluto, não é real como o 
direito ao privilégio (D3). Nesse tópico, Pontes de Miranda ressalta a 
diferença entre o direito brasileiro e o direito alemão, vez que, no 
Brasil, não se chama de vindicação a ação do inventor ou seu 
sucessor, antes do depósito da patente, afirmando que o direito real 
nasce com a obtenção da patente 613. 

A rigor, só há efeito reipersecutório quando existe rei (direito real), 
de tal sorte que se conclui que a “adjudicação" prevista no art. 49 da 
LPI não é o que se chama de adjudicação no direito comum, pois ela 
gera efeitos reipersecutórios sobre algo que, no momento da 
usurpação, não era real (D3), não era monopólio, era apenas um 
segredo de invenção (D1).  

Então, o adjudicante recupera um direito de pedir patente (D1) que 
lhe pertencia, já metamorfoseado em privilégio de patente (D3) por 
terceiro ilegítimo. Não se trata de translação aquisitiva, pois a 
natureza do direito de pedir patente (D1) é inconfundivelmente 
diversa da natureza do privilégio de patente (D3). Não existe direito 
real antes da constituição da exclusiva de patente (D3).  

O usurpado não retoma a propriedade que detinha anteriormente, 
pois, antes do exercício do direito de pedir patente, ele não detinha a 
propriedade, mas somente um direito absoluto. Assinale-se que o 
estado latente de pedir patente (D1) é que lhe foi surripiado, e não a 
patente em si.  

Conclui-se que, com base em seu direito formativo gerador (D1), o 
adjudicante recupera o desdobramento do exercício daquele seu 
direito originário (D2), já transformado em patente (D3) pelo 
usurpador, assim nomeado independentemente de estar munido de 
má-fé.  

Denis Borges Barbosa leciona que: 

A doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a existência de um 
bem incorpóreo, a invenção, que consistiria no núcleo de 
deflagração das pretensões à patente; direito de caráter patrimonial 
puro, é suscetível de ser reivindicado (jus persequendi) de quem 
injustamente o alegue, como previsto no art. 49 da Lei 9.279/96 614. 
(grifo do autor). 

                                           
613 PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 377. 

614 BARBOSA, D. B., 2003, p. 402.  



Criteriosamente, o jus persequendi é uma característica dos direitos 
reais.  

Permite-se burilar o posicionamento acima, ao se afirmar que o 
simples direito de pedir patente (D1) não exercido, não desdobrado 
em direito ao pedido (D2) ou direito à patente (D3), não justifica 
uma Ação de Adjudicação, porque o direito de pedir patente (D1) 
ainda não terá ingressado na esfera dos direitos reais, o que ocorre 
por meio da atuação estatal. No patamar embrionário do direito de 
pedir patente (D1), eventuais litígios estarão atrelados a direitos 
pessoais e serão resolvidos com base no direito moral, no direito 
obrigacional, na concorrência desleal etc. 

Nosso entendimento anterior 

No nosso Tratado da Propriedade Intelectual, de 2010 615, assim falamos: 

Em rápido sumário, para que se peça a adjudicação, é preciso 
comprovar que o adjudicante era titular de direito de pedir patente; 
no curso da pretensão se apurará se o autor não teria perecido de tal 
direito, por abandono ou perempção ou outra razão de direito. Quem 
deixa sua invenção cair no domínio comum, ou a abandona de forma 
a permitir a ocupação lícita por terceiro, adjudicação não haverá. 
Poderá, certamente, ter o direito de anular o privilégio concedido a 
quem não for autor; perante o que também for autor, terá o direito do 
art. 45 da Lei 9.279/96.  

Mas já tínhamos falado especificamente sobre adjudicação de marcas, no nosso 
Introdução de 2003: 

O art. 166 prevê, ainda, a ação de adjudicação de registro de marca, 
contra o representante ou agente do titular, que faça em seu nome a 
reivindicação do signo distintivo no País, conforme o art. 6 septies 1 
da CUP 616. É de se lembrar que, de acordo com o art. 4º do CPI/96, 
também será extensível tal proteção aos nacionais ou domiciliados 
no Brasil 617. 

No nosso Proteção de Marcas, de 2007: 

O art. 166 da Lei 9.279/96, de outro lado, tratando da nulidade de 
registro, ainda prevê que o titular de uma marca registrada em pais 
signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da 
Propriedade lndustrial poderá, alternativamente, reivindicar, através 
de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no 
Art. 6° septies (1) daquela Convenção. Assim, se, a despeito da 

                                           
615 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. II, cap. VI, [ 7 ] § 4 .  - Direito 
de adjudicação - a reivindicação da titularidade 

616 [Nota do original] Art. 6o 6o septies - Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da 
União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses 
países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o 
permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu 
procedimento. (2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo 1, se opor ao uso da sua marca 
pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso. (3) As legislações nacionais têm a faculdade de 
prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente 
artigo. 

617 [Nota do original] Vide Lélio Denícoli Schmidt, A Ação de Adjudicação e os Direitos de Preferência ao Registro 
de Marca, Revista da ABPI, Nº 31 - Nov. /Dez. 1997. 



irregistrabilidade mencionada, o direito tiver sido obtido, o titular 
terá a reivindicatória para - ao invés de desfazer o registro - havê-lo 
para si618. 

No entanto, nesse mesmo texto, lembramos que, num caso de exercício de direito de 
precedência entre solicitantes de mesma marca, ambos criadores autônomos da marca, 
descabe adjudicação: 

Note-se – e essa ponderação parece crucial ao subscritor dessa peça 
– que a lei não prevê adjudicação ao titular do direito de 
precedência. Prevê tal instrumento em favor do criador do invento 
industrial cuja criação é usurpada por terceiro, que não seja, por sua 
vez, também criador619. Prevê analogamente, adjudicação contra 
quem obtém registro de desenho industrial, não lhe sendo criador620. 
Prevê, igualmente, para o caso de representante do titular de uma 
marca estrangeira, que se apropria desse ativo de seu representado621. 
E cada um desses casos, há usurpação. No caso deste estudo, existe 
apenas uma aplicação de regra de precedência entre interesses 
idênticos de titulares diversos.  

Ninguém obriga um usuário anterior a requerer registro, usando de 
sua precedência; fazê-lo ou não resta plenamente na facultas agendi 
do pré-utente. Sem o exercício de sua faculdade, não pode o INPI, de 
ofício, ou qualquer terceiro, impugnar a um registro de requerente de 
boa fé, ao argumento de que o primeiro usuário o precederia no uso. 
Assim, se – regularmente - um requerente de boa fé persegue se 
interesse a cabo, não se vislumbra nulidade em o INPI conceder o 
registro, ao invés de esperar eternamente para que algum interessado 
obscuro e não sabido, nas profundezas dos grotões de Roraima, 
acorde de seu berço eterno.  

Identificar, ai, caso de nulidade seria irrazoável e atentatório ao 
devido processo legal. Não se exige tal comportamento de um 
homem ou mulher racional; não o exigirá, a fortiori, a lei. Tal é 
certamente a razão pela qual inexiste regra administrativa que 
preveja nulidade por registro concedido sem argüição de direito de 
precedência.  
Note-se que, na vigência do ato normativo 154 de 1999, o INPI 
entendia que a impugnação baseada no direito de precedência do 
artigo 129 parágrafo 1º do CPI de 96 podia ser apresentada no 
processo administrativo de nulidade – PAN622. Atualmente, 

                                           
618 [Nota do original] A reivindicatória não se limita só à infringência do art. 124, XXIII, mas a todos casos onde 
exista nulidade e possibilidade de haver o direito por terceiros - quando, em essência, haja um atentado à res aliena.  

619 Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em 
ação judicial, a adjudicação da patente. 

620 Art. 112. É nulo o registro [de desenho industrial] concedido em desacordo com as disposições desta Lei. § 1º. A 
nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. § 2º. No caso de inobservância do 
disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro. 

621 Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da 
Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos 
termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção. 

622 Note-se, em defesa do ato revogado, que podem realmente haver razões de nulidade relacionadas com o art. 129 
§ 1º.; por exemplo, o primeiro usuário tivesse alegado precedência, e a autoridade examinadora tivesse 



recuperando-se de sua falência de órgãos de reflexão, INPI não 
mantém nenhuma orientação no sentido de permitir impugnar em 
nulidade um registro, com base no artigo 129 parágrafo 1º623.  

(...) Nenhum desses critérios, de patentes ou de marcas, vale, nunca 
é demais repetir, para as hipóteses em que o segundo pretendente 
(mas o primeiro a solicitar o registro); não é o criador do signo 
distintivo624. Para esses casos, aplica-se a ilustrada tese de Lélio 
Schmidt, que afirma o direito do pré-utente contra o usurpador625; 
não contra o outro criador autônomo da mesma marca. 

A questão da existência de adjudicação de marcas fora do 6septies da CUP 

Os leitores haverão de ter notado o pé de página em nosso texto de 2007, em que 
dizíamos: 

A reivindicatória não se limita só à infringência do art. 124, XXIII, 
mas a todos casos onde exista nulidade e possibilidade de haver o 
direito por terceiros - quando, em essência, haja um atentado à res 
aliena. 

No entanto, como se leu acima, construímos com maior cuidado a noção de 
reivindicatória, para precisar que não se trata de arguir direito de exclusiva anterior, mas 
de arguir direito formativo gerador usurpado, visando assim obter a titularidade.  

Seguíamos, então, o entendimento de Pontes de Miranda 626: 

"A ação de reivindicação tem por fito pôr no lugar do usurpador a 
pessoa que tem direito à marca, isto é, retirar-lhe qualquer posse. ( ... 
)"  

E 

2. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO E SINAIS DISTINTIVOS. - A 
ação de reivindicação tende a afastar da posse do bem incorpóreo, 

                                                                                                                            
olimpicamente ignorado a alegação; ou deferido o direito de precedência a quem não a alegou; etc. Mas não haveria 
nulidade pela aplicação em si mesma do artigo em questão, em face do registro regularmente concedido.  

623 O Ato Normativo 154, de 21.12.1999, mantinha em seu item 7.1 a previsão do PAN fundamentado no § 1º do art. 
129 da LPI. No entanto, não existe em vigor previsão regulamentar que permita a impugnação baseada no direito de 
precedência no prazo do PAN, pois esta norma foi revogada pela resolução do INPI nº 83, de 14.12.2001 e nela não 
se encontra norma equivalente.  

 

624 Mais uma vez, entendendo-se criação como a afetação de um signo a uma função marcária.  

625  SCHMIDT, Lélio. op. cit., p. 29. “Pode ocorrer, porém, que esta oposição não seja tempestivamente apresentada 
ou então que seja indevidamente preterida. Vindo o registro de marca a ser concedido com infringência do direito 
formativo gerador, isto redundará no surgimento de um título inválido, à luz do artigo 65 da lei 9.279/96 e do artigo 
145, incisos II e V, do Código Civil. Esta nulidade poderá ser suscitada junto ao próprio INPI. . lei cogita de um 
procedimento administrativo de nulidade, que vem regrado pêlos respectivos artigos 168 e seguintes (…)A ação de 
nulidade tem por intuito invalidar o registro e desconstituir a sua eficácia. Com isto o caminho fica livre para que o 
lesado obtenha o registro a que faz jus, devendo para tanto apresentar um pedido próprio junto ao INPI. Já a ação de 
adjudicação, ao contrário, retira o usurpador da condição de titular do domínio, que é então adjudicado a quem goza 
do direito formativo gerador. A validade e a eficácia do registro são conservadas após esta mudança. Isto revela que a 
mácula que cobre a validade do registro concedido com ofensa a direito de preferência é na verdade um vício 
subjetivo: o registro em si é objetivamente válido (não é palavra de uso comum ou necessário, não ofende a moral 
etc.), desde que sob titularidade de quem goza do direito de preferência à sua aquisição. A ação de adjudicação 
propicia a correção deste vício de legitimidade.” 

626 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, tomo XVII, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1983, pág.  
117 



que foi registado, o usurpador e a entregar ao reivindicante o sinal 
distintivo, bem incorpóreo 627. 

E, em igual postura, Gama Cerqueira 628: 

218. Além das ações que estudamos nesta parte e que visam à defesa 
dos direitos relativos à marca registrada, devemos nos referir à ação 
de preferência para o registro, como a denominou CARVALHO DE 
MENDONÇA, ação a que devem recorrer os interessados, no caso 
previsto no art. 136, nº 4, do Código, isto é, no caso de 
simultaneidade de pedidos de registros de marcas idênticas ou 
semelhantes, quando haja dúvida sobre o seu uso ou posse.  

219. O Código é omisso a respeito desta ação, como o eram as leis 
de 1887 e de 1904 629 e o regulamento de 1923 630. Ao nosso ver, 
bastaria, no caso, simples justificação judicial para prova da posse 
ou uso da marca; mas os termos do artigo 136, no. 4, parecem 
indicar a necessidade de ação, a qual terá o rito ordinário, segundo o 
princípio geral do Código de Proc. Civil, observando-se, também, as 
regras deste Código sobre o foro competente.631 .  

Assim, existente ou não o art. 166 do CPI/96, entenderíamos existente a pretensão.  

O tão citado Lélio Denícoli Schmidt 632 igualmente o entende, já tendo especificado, 
como se viu, que a ação cabe quanto ao usurpador, não quanto ao criador autônomo: 

É cabível, pois, a ação de adjudicação para a tutela de direitos de 
preferência ao registro de marca fora da hipótese cogitada no art. 6 
septies da Convenção de Paris. Aliás, este é o posicionamento de 
PONTES DE MIRANDA633 e CARVALHO DE MENDONÇA634, 
que sustentaram o cabimento de tal demanda, sem no entanto 
restringi-la à situação prevista na norma aludida. 

Com efeito, entendemos caber adjucatória em caso de marcas, não só na hipótese de 
aplicação do art. 6septies da CUP, mas todas as vezes em que o direito  formativo 
gerador foi objeto de usurpação. Não haverá usurpação, obviamente, no caso de criação 
independente de duas marcas, e portanto, descaberá a adjudicatória 635.  

                                           
627 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado – Tomo XVII : São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1983, p. 
133-155 e 

628 CERQUEIRA, João da Gama . Tratado de Propriedade Industrial Volume II , Tomo II. Rio de Janeiro: Ed. Lumen 
Júris . 2010, p.219-266 

629 [Nota do original] Vide CARVALHO DE MENDONÇA, ob. cit., vol. V, parte I, nº 386, pág. 365. 

630 [Nota do original] Vide nossa ob. cit., vol. 2°, nº 233, pág. 332 

631 [Nota do original]  Cabe aqui a mesma observação de CARVALHO DE MENDONÇA a respeito da lei de 1904: 
"Devemos convir que a ação ordinária no caso seria extravagância; como, porém, adotar a sumária independentemente do 
texto expresso de lei?" (ob. e loco cits.). Em face do Cód. de Proc. Civil, como adotar outra ação, senão a ordinária, 
embora extravagante, se nele não se prescreve processo especial? A hipótese do art. 136, ns. 2° a 4°, raramente se 
verificará na prática, não havendo notícia de ação intentada para o fim nele previsto. A matéria, por isso, oferece pouco 
interesse, dispensando maior explanação. Vide, entretanto, nossa ob. cit., vol. 2°, ns. 233 a 234, e os autores citados nas 
notas respectivas.  

632 Reivindicando.....Op. Cit.  

633 Tratado das Ações cit., tomo IV, § 183, pág. 200. 

634 op. cit., no. 384, pág. 364. 

635 A usurpação, como nota Gomez Rodrigues, pode referir-se a um passo anterior na transferência de titularidade; 
tratando-se de pretensão reipersecutória (ainda que ao título, eis que referente ao direito formativo gerador) a adjudicação 



Do prazo extintivo da adjudicatória de marcas. 

Assim como ocorre com o art. 49, relativo Às patentes, que afirma a adjudicatória como 
pretensão alternativa à nulidade, o art. 166 também, colocado num capítulo que trata de 
nulidade, utiliza-se da mesma forma 636, “poderá, alternativamente, reivindicar, através 
de ação judicial, a adjudicação do registro”.  

Assim, entendemos que aplica-se à adjudicatória o mesmo prazo da nulidade.  

Título de estabelecimento dá azo a adjudicação de marca? 

Lélio Denicoli Schmidt 637, entendia que não somente a marca cria pretensão à 
preferência: 

A preferência oriunda do depósito, contudo, não é mais absoluta (se 
é que em algum tempo o foi): pode ser afastada por quem seja titular 
de direito de precedência constituído por fundamento diverso, como 
por exemplo o pré-uso da marca, a anterioridade da adoção desta no 
respectivo nome comercial, a precedência da notoriedade da marca 
etc...  

Na análise a ser feita quando da concessão do registro, o INPI deverá 
então confrontar os títulos de preferência exibidos pelo depositante e 
pelos eventuais oponentes. A decisão deverá pender em favor 
daquele que for titular do direito de preferência mais antigo, 
qualquer que seja o seu fundamento, dentre os admitidos para tanto 
no ordenamento jurídico: prior in tempore, potior in jus.  

No entanto, a precedência e a pretensão de adjudicação são duas coisas diversas. Por 
isso mesmo nos demoramos a distinguir a natureza da adjudicatória. Não terá 
adjudicatória quem não tiver direito formativo gerador ao registro de marca. Ou seja, 
quem não tiver criado marca, e sim exercido um signo distintivo com outra função.  

Em primeiro lugar, é preciso distinguir se o signo distintivo é usado na função de 
marca; recitando Pontes de Miranda, como mencionado acima: 

“Título de estabelecimento é a denominação com que se faz 
conhecido e se explora o estabelecimento industrial ou comercial. 
Nome de coisa, porém não o nome do produto ou da mercadoria”. 

                                                                                                                            
vai buscar o título onde de ele tenha derivado. Na mesma perspectiva, vide Gert Egon Dannemann e Katia Braga de 
Magalhães. A Ação de Adjudicação na Nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96. Revista da ABPI 39, 
Março/Abril de 1999. São Paulo; vide igualmente IDS, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade 
Intelectual. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2005:” A ação de adjudicação 
prevista na atual Lei de Propriedade Industrial - LPI (as leis anteriores não acolhiam essa hipótese), que em nada se 
assemelha ao instituto da adjudicação do Direito Civil, é cabível, em caráter alternativo à ação de nulidade de patente (art. 
49) ou de registro de marca (art. 166), sempre que na aquisição de tais direitos o adquirente tiver agido com má-fé. 
Portanto, essa ação tem por objetivo pôr no lugar do usurpador a pessoa que tem direito à marca ou à patente, retirando-
lhe a posse em favor do verdadeiro titular do direito formativo gerador do domínio. Embora, como visto, o art. 166 da 
LPI faça referência ao art. 6 septies da CUP - Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, 
segundo o qual a adjudicação terá lugar nas hipóteses em que o agente ou representante do titular, sem autorização desse, 
pedir o registro da marca em nome próprio, nosso entendimento é o de que, não apenas nessas hipóteses, mas em todas 
as outras em que caracterizada ou evidenciada a má-fé do adquirente, será cabível a ação de adjudicação, em alternativa à 
ação de nulidade, se assim julgar conveniente o autor da ação. Esse entendimento também é esposado por especialistas 
como Gert Egon Dannemann e Lélio Denícoli Schmidt.  

636        Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da 
Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos 
previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção. 

637 Reivindicando....Op. Cit.  



Mas ele se estende:  

Tão-pouco se pode confundir o título de estabelecimento e a insígnia 
com os outros sinais distintivos, particularmente com a marca de 
indústria ou de comércio. Todos são nomes de coisas, mas aquêle 
não se aplica a produtos ou mercadorias. Todavia, podem ser nome 
da emprêsa e nome de produtos ou mercadorias, se há os dois 
registos. Se o titular da propriedade industrial sôbre o título já usa o 
título ou a insígnia como marca, o uso é de marca (o que dá ao titular 
a situação do art. 96 do Decreto-lei n. 7.903), e não do título como 
marca. A diferença é assaz relevante: se o dono do título usa o título 
como marca estabelece uso de marca, de modo que lhe nasce, ainda 
se não tem outro título que lhe dê direito formativo gerador ao 
registo da marca, direito formativo gerador, fundado no uso, 
oponível a quem deseje registar a marca como sua. Não há, aí, uso 
irregular do título, que se houvesse de considerar ato ilícito. Há outro 
uso, uso de outro sinal distintivo.  

 

Entendemos que a função nuclear da marca é a função distintiva, que é o composto 

necessariamente unitário de duas sub-funções 638:  

A função de assinalamento da marca (esse produto vem de tal ou 
qual origem, ou até mesmo “seu titular é seu originador”), por sua 
natureza, tem um propósito denotativo: a marca deve assinalar 
aquele produto ou serviço, e nenhum outro (no espaço da sua 
especialidade)639.  

A função de distinção - diferencial - (“esse item vem desta origem e 
não de outras origens existentes no mercado, para itens 
alternativos”) também teria expressão ótima no ideal de unicidade 640 
– a marca expressaria um intenso e inconfundível lugar na 
concorrência, com os atributos da bi-univocidade entre referente e 
significante. (...)  

Assim, só os signos usados como marca serão suscetíveis de adjudicação 641: 

                                           
638 BARBOSA, Denis Borges. Proteção de Marcas, Op. cit. § 3.1.2. Note-se que nos voltamos aqui às funções 
jurídicas das marcas, na sua construção de direito privado. Para a função econômica das marcas, vide nossa longa 
análise no § 2.2 de Proteção das Marcas, Op. cit. A questão da função social das marcas foi indicada mais acima, e 
encontra desenvolvimento também em Proteção das marcas, § 6.1.5.1.  

639 [Nota do Original] BARBOSA, Denis Borges, Op. cit., p. 44: “Em outras palavras, enquanto a marca denota, dá 
nome, enfim, indica um artigo ou serviço, exercendo a função fáctica de que fala Jakobson, a propaganda estimula, 
incentiva, na função de conação. A marca é um nome, a propaganda um imperativo, implicando numa estrutura 
lógica mais complexa. No dizer de Fernandez Nóvoa: "el Slogan se caracteriza por evocar en la mente del 
consumidor no un concepto unico, sino una asociación de pensamientos o conceptos".  

640 [Nota do Original] SCHECHTER, Frank I, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 HARV. L. REV. 
813, 831 (1927): “the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its 
protection”. 

641 BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a noção do uso como marca, em BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade 
Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Diz Pontes de Miranda, no vol. XVII 
de seu Tratado: § 2.011..2 “O direito formativo à marca pertence a quem tem direito de propriedade intelectual sobre ela, 
se é o caso disso, ou a quem dela usa. Quem usa, porque ninguém tem direito de propriedade intelectual sobre a marca, 
fêz a marca ou achou-a (res nullius, e não res communis omnium) e o uso já é exercício de ato-fato jurídico. Não se trata, 
na primeira espécie, de ocupação, mas de especificação, conforme os arts. 62 e 614 do Código Civil, e, na segunda espécie, 
de ocupação da nova espécie seguida do uso como marca”. (Grifamos) 



Assim, o uso como marca é o uso na função distintiva, 
concomitante, ou não, com o uso comunicativo ou persuasório. (...) o 
uso como marca é aquele que se destina a garantir a criação ou 
continuidade da reputação relativa ao produto ou serviço (a imagem-
de-marca).  

Outros usos de um signo, ou outro elemento, não serão uso como 
marca. Assim, o uso de um signo como marca é aquele em que tal 
signo aponta, ou antes, significa a origem dos produtos ou serviços: 
aquele que faz o consumidor atribuir o objeto adquirido à origem, 
personalizada ou anônima, ao qual se imputa o valor concorrencial 
resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços 
vinculados à marca. Sem este efeito de atribuição a uma origem, não 
existe marca." (...)  

Para funcionar como marca o elemento considerado  

[a] não pode ser de caráter utilitário. (...)exclui[ndo-se] do campo do 
direito marcário qualquer elemento que seja essencial ao uso ou 
propósito do artigo pretensamente assinalado, ou que afete o custo 
ou qualidade do mesmo, de tal forma que o uso exclusivo de tal 
elemento incidiria em desvantagem de terceiros na concorrência em 
aspectos que nada tem a ver com a criação ou continuidade da 
reputação relativa ao produto ou serviço (a imagem-de-marca)  

[b]  não pode ser de caráter estético ou ornamental (...)  denegando[-
se] proteção marcária a qualquer elemento, mesmo simbólico, que 
seja intrinsecamente estético ou ornamental, e que corresponda ao 
objeto do consumo pretendido, e não como designação de origem ou 
de endosso.  

O uso de signos em função comunicativa ou persuasória sem 
simultânea e predominante função distintiva não é uso como marca. 

Assim que, ainda que consignando o entendimento diverso de relevantes autores, não 
entendo que caiba adjudicatória de marca com base especificamente  em título de 
estabelecimento anterior, não registrado 642.  

                                           
642 Note-se, no entanto, que em Nota sobre a Noção do Uso como Marca, in BARBOSA, Denis Borges, A 
Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. assim mencionamos: 
“642 Outros usos anteriores de signos podem ser objeção ao registro, como o de nomes de empresa, como consagrado 
por certa jurisprudência; também direitos anteriores de outra natureza, inclusive resultantes de simples uso, podem 
resultar na mesma vedação, como o caso de pseudônimos. Mas tais casos não são tutelados pelas regras da 
precedência. OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. Manual de Direito de Marcas: aquisição da propriedade, posse, 
direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Pillares, 207, p. 181-
198, no entanto, nota: “. Em alguns casos específicos, contudo, o usuário de título de estabelecimento, por efeito 
também desse uso, pode ter direito de precedência ao registro. No caso da marca de serviços, por exemplo, Gusmão 
observa que o signo que a compõe pode coincidir com o utilizado como título de estabelecimento, se é difícil sua 
aposição em razão da natureza do fornecimento, como ocorre na maioria das vezes. Neste caso, o uso pode ser 
considerado como sendo a título de marca de serviço. É possível, portanto, distinguir objetivamente situações em que 
o uso de signo em título de estabelecimento pode implicar direito de precedência ao registro, se ele cumpre também a 
função de marca”. A menção se faz a GUSMÃO, José Roberto d' Affonseca. L'Acquisition du droit sur la marque au 
Brésil. Paris:, éd. Litec, 1990, p. 139-65. (Grifamos) 



Cabe adjudicatória em caso de criação autônoma do signo 
marcário? 

Para responder a tal questão, tem-se que entender, em primeiro lugar, o que é criação de 
marca, e em segundo lugar, explorar com detalhes um dos elementos essenciais dessa 
criação, que é a autonomia. Não cria, mas copia, quem usa marca alheia. 

O que é criação de marca 

Criação de marca é, como visto, 

... a criação não se identifica com a criação no conceito do direito 
autoral, por exemplo, do elemento figurativo (inventio).  

Essa "criação" de que se fala aqui é a concepção de que um signo, 
nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção 
de um produto ou serviço no mercado. Ou seja, não é da criação 
abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um 
fim determinado - é a criação como marca.  

Assim, pode-se simplesmente - por exemplo - tomar um elemento 
qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou 
obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral seja de 
terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em uso real e 
prático.  

Vale notar que a expressão originador da marca seria muito mais 
adequada do que criador ou ocupente; é um termo correntemente 
utilizado, neste contexto, na língua inglesa.  

 Diz José Antonio Faria Correa 643:  

"Se é verdade que a doutrina vê, na maioria dos casos, o direito à 
marca como um direito de ocupação, verdade é , também, que, 
independentemente das hipóteses de pura criação intelectual (marcas 
inventadas pelo titular ) a própria ocupação de sinal disponível para 
a designação de determinados bens ou serviços já constitui uma 
inovação semiológica, um uso particular do signo, dentro do qual se 
derrama novo conteúdo, diverso daquele convencionado, até então, 
pela cultura". 

O que é criação autônoma 

É autônoma a criação quando o signo apropriável estiver livre à apropriação. O que está 
livre à apropriação? 

Num regime puramente atributivo, marca alheia é a que outrem registrou; mas como 
longamente demonstrou Lélio Schmidt 644, nem no regime da Lei 5.772/71 se teve 
sistema atributivo puro. Assim, além da marca registrada, tem-se uma série de outros 
óbices à criação autônoma.  

Como notamos em nosso Proteção de Marcas (2007) 645, os impedimentos à apropriação 
singular de uma marca são: 

                                           
643 CORREA, José Antonio B.L. Faria,  A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei 
brasileira,  edição de março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 19. 

644 Reivindicando....., op. Cit.; 

645 8.1.4. O que não pode ser registrado 



 

Não obstante a detalhada lista de irregistrabilidades da lei em vigor 
são muito limitadas as causas jurídicas de vedação de registro. 
Vejamos quais são: 

(a) Em primeiro lugar, são irregistráveis, como res alii, os signos já 
apropriados por terceiros, seja pelo sistema específico marcário, seja 
por qualquer outro sistema.  

(b)  Ao lado destes, existem signos, embora apropriáveis, cujo uso 
implicaria em violação dos cânones morais ou éticos;  

(c)  Os signos, também apropriáveis, cujo uso levaria a erro ou 
confusão o consumidor ; e, por fim,  

(d)  Os signos para os quais o sistema jurídico brasileiro reservou 
outro tipo de proteção. 

O que nos importa aqui é a categoria da res allii, em certos casos específicos.  

Primeiro deles é a marca anteriormente usada, para a qual se argui preferência (art. 129 
§ 1º.); mas também a proteção especial resultante do efeito desespecializante de marca 
notória (art. 126) implica em  óbice, como o da marca notória em seu efeito 
extraterritorial (CUP, 6is, art. 126); a relação de representação e assemelhados, prevista 
na CUP art. 6septies (e art. 166) implica também em óbice.  

Igualmente obsta o registro o inciso XXIII do art. 124, pelo qual não é registrável como 
marca “sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente 
evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja 
sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha 
acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir 
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou 
associação com aquela marca alheia”.d 

Em cada um desses casos, a lei brasileira reconhece um direito formativo gerador de 
terceiros, que – em princípio – vedaria apropriação por um demandante subsequente da 
mesma marca. Mas, na verdade, nem todos os casos importam de falta de autonomia de 
criação.  

Por exemplo, há autonomia no caso de criação independente da mesma marca, quando o 
criador ignora a criação por terceiros. Dissemos já 646: 

Note-se que - agora, na lei 9.279/96 - para reconhecer o pré-uso não 
se exige um grau de notoriedade, como o previa o Art. 67 da Lei 
5.772/71; a marca usada pode ser conhecida em um mercado 
específico, ou mesmo completamente desconhecida pelo 
depositante. Assim, não se trata aqui de proteção de marca notória. 
O mecanismo também não é necessariamente vinculado à repressão 

da concorrência desleal 647, embora obviamente uma das suas mais 
freqüentes aplicações seja exatamente esta. 

                                           
646 Direito de Precedência ao Registro de Marcas (2005), in BARBOSA, Denis Borges,  Usucapião de Patentes e outros 
estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 

647 Lembra-se que só ocorre concorrência desleal num mesmo mercado, factualmente determinado, ao mesmo 
tempo, e em face de um mesmo mercado de produtos ou serviços. No caso em análise neste parecer, parece 
impossível distinguir concorrência desleal entre duas organizações de ensino de repercussão puramente local, 
separadas por mil ou mais quilômetros de distância. Não se imagina que a clientela seja a mesma. De outro lado, o 



Assim, mesmo autônoma, a criação pode gerar óbice ao registro, mas não 
adjudicatória.  

Também poderá haver autonomia no caso geralmente descrito pela art. 24, XXIII 
(Exceção Pouillet), quando, vencida a presunção, resultar na boa fé. 

A liberdade de apropriação é a regra: a vedação é exceção   

 Dissemos antes 648:  

Note-se, ademais, que existe um interesse constitucionalmente 
assegurado na livre apropriação de marcas disponíveis, com o fito 
de seu uso social adequado 649:  

O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em 
uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é 
o de proteger o investimento em imagem empresarial 650, mas sem 
abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da 
proteção do consumidor 651. Assim, aquele que se submete ao 
registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do 
seu público o respeito ao investimento que fez, com a 
responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é 
passageiro, irresponsável ou descuidado 652. Há, desta maneira, um 

interesse geral em que uma marca seja registrada 653. 

É de notar-se que, também para o caso das marcas, seu uso social 
inclui um compromisso necessário com a utilidade (uso efetivo do 
direito, ou, não ocorrendo, a caducidade que lança o signo na res 

                                                                                                                            
registro independe do aspecto factual da concorrência e, dentro de certos limites (os da caducidade) também o 
aspecto temporal.  

648 Nota sobre o disposto no art. 124, XXIII do CPI/96, in  BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no 
Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

649 BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas, Op. cit., § 6.1.5.1. 

650 [Nota do original] Vide nossa “Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual”, 
encontrado em http://www.denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc : “a proteção das marcas, nomes de empresa e 
outros signos distintivos, que são uma forma de tutela do investimento na imagem dos produtos, serviços e das 
próprias empresas, funcionando de forma idêntica à proteção ao investimento criativo”.  

651 [Nota do original] Num contexto constitucional similar, no qual o interesse do público prevalece sobre o do titular de 
marca registrada, observa LEONARDOS,Gustavo S., A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao 
Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. Anais do 
XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997: “A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai 
forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da 
informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos 
considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX ("é livre a 
expressão da atividade…de comunicação") e XXIX ("a lei assegurará…proteção… à propriedade das marcas") do artigo 
5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão 
favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais 
mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência 
desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.”  

652 [Nota do original] “I valori della iniziativa economica privata pur nel rispetto dell'utilità sociale, della sicurezza, 
della libertà e della dignità umana, garantiti dall'art. 41, non sono menomamente offesi dalla norma impugnata, che 
mira - traverso il rispetto del canone, prior in tempore potior in iure - ad assicurare al titolare del marchio patronimico 
preminenza rispetto a chi usa in un tempo successivo lo stesso contrassegno d'identificazione del prodotto senza altri 
elementi d'identificazione di cui la esperienza aveva svelato la inidoneità”. Corte Constitucional Italiana Sentenza 
42/1986 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. 

653 [Nota do original] Tal interesse, porém, não é de natureza a tornar obrigatório o registro de marcas, nem, aliás, o 
patenteamento de todos os inventos. Esses remanescem como faculdades do criador da marca ou do invento. 



nullius 654), com a veracidade 655 e licitude, sem falar de seus 
pressupostos de aquisição: a distingüibilidade 656 e a chamada 
novidade relativa. 

Assim, há um interesse público na apropriação das marcas livres 
para seu uso socialmente correto, em prestígio à liberdade de 
concorrência 657, interesse que se contrapõe a restrições de acesso 
que não se baseiem em restrições legais. Há que haver uma vedação 
legal, e constitucionalmente válida, para impedir-se o acesso ao 
signo que, no nosso sistema jurídico, esteja livre à apropriação.  

A existência de boa fé na criação autônoma 

Um signo distintivo de uso limitado, local, utilizado como título de estabelecimento não 
implica necessariamente  em ilegitimidade de criação de marca análoga, em outro local.  

Dissemos no mesmo texto: 

A jurisprudência, aliás, tem aplicado critérios mais razoáveis, como 
o de preexistência de contatos entre as partes 658, ou alto renome no 
exterior, que, ainda não configurando a notoriedade do 6bis da CUP 
(apurada ante o público no Brasil) tornaria implausível o 
desconhecimento pelo postulante ao registro 659, ou ainda largo 
conhecimento no país 660.  

                                           
654 [Nota do original] Não em domínio público, pois essa noção importa em um interesse positivo comum, na res 
communis omnium, e não na liberdade de apropriação. Quanto à distinção, vide o nosso Domínio Público e 
Patrimônio Cultural, em Estudos em Honra a Bruno Hemmes, Ed. Juruá, no prelo, encontrado em 
http://denisbarbosa.addr.com/bruno.pdf. Vide também Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, § 2.130.2. 

655 [Nota do original] Pontes de Miranda, Comentários à Constituição (...), op. cit: “Hão de ser verdadeiras as 
marcas, isto é, de não mentir, de não induzir em erro o público sobre a natureza, qualidade ou origem dos produtos 
marcados: o nome da pessoa física, ou da pessoa jurídica, que dela é proprietária, há de ser o que figura, o lugar da 
proveniência do produto tem de ser o que se menciona”. 

656 [Nota do original] Burst e Chavanne, 4. Ed., p. 511 a 530. A dimensão jurídica na distingüibilidade importa em 
que o signo não se confunda com domínio comum. 

657 I - A proteção conferida às marcas registradas é, como se sabe, limitada, e na justa medida que impossibilite a 
sobreposição de interesses em conflito - mas igualmente relevantes - de modo a evitar que seus titulares atuem de 
forma irracional e abusiva, movidos por objetivos que infirmem a necessidade de tutela estatal, como por exemplo os 
tendentes a abolir a concorrência. Messod Azulay Neto, Relator – 2ª Turma Especializada. AC oriunda do processo 
9900595432, da 30a. VF do Rio de Janeiro. 

658 Registro nº 812768922, marca XALOY, AC no processo 199751010050768, 2a. Turma Especializada do TRF 2, 
Rel. Lilian Roriz,28 de agosto de 2007. “Note-se que, no caso, não seria aplicável o art. 166 do CPI, que se remete ao 
art. 6 septies (1) da CUP: "... 1. Se o agente ou representante do titular de uma marca num país da União pedir, sem 
autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o 
direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país permitir, a transferência a seu 
favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento". III - Incidência 
de tais dispositivos, considerando-se que a expressão POPULINA faz parte do nome comercial da 1ª autora, que à 
empresa-ré não pertencia o referido nome, nem detinha o direito de explorá-lo quando, em 1998, requereu o seu 
registro, que existe possibilidade de confusão por parte dos consumidores, vez que as empresas em litígio exercem 
atividade no mesmo segmento de mercado; bem como o fato de que o titular da empresa-ré, Sr. Itamar tinha 
conhecimento de que a expressão Sementes Populina já era utilizada, amplamente, pela 1ª autora, vez que o mesmo 
integrou a referida empresa.” AC 2a. Turma Especializada do TRF2, ac e remessa necessária no processo 
200251015112257, da 38a. VF do Rio de Janeiro, rel. Guilherme Calmon, 13 / 11 / 2007.  

659 (a) AC 20050201004470-4, 2a. Turma especializada do TRF2, Rel. André Fontes, registros n.º 811.811.174 e 
810.892.480 da marca COACH, 27 de fevereiro de 2007. (b) AC 200251015078791, Rel. Guilherme Calmon, 
registros nºs 818.357.207, 818.357.223 e 818.370.637, marca mista “GEMPLUS”, 25 de outubro de 2007. (c) II - As 
empresas litigantes dedicam-se ao mesmo segmento do mercado, ainda que a empresa autora não possua filiais no 
Brasil, não há possibilidade de coexistência das marcas, ante a notoriedade que a marca da autora YBARRA ostenta 
no mercado internacional, mesmo que não se considere marca de alto renome, mas merecendo proteção diferenciada 
das marcas comuns, a fim de evitar o aproveitamento parasitário, o qual configura-se como um exercício irregular do 



Como se trata de indisponibilidade relativa, e o bem jurídico tutelado 
é a boa fé, não cabe denegar o registro com base no art. 124, XXIII, a 
postulante que, por exemplo, ao exercer atividade de cunho local, em 
mercado limitado, pretendesse registro a marca que, ocasionalmente, 
e sem alarde, fosse utilizada em outro mercado nacional ou 
estrangeiro 661.  

A mesma jurisprudência indica que marcas com maior autonomia 
em face da atividade marcada – as de fantasia ou as arbitrárias – 
mereçam maior proteção, já por ser implausível em tal caso que o 
mero acaso venha a induzir na criação de signos idênticos, para a 
mesma especialidade. Uma marca descritiva, ou sugestiva, já por 
motivada pelo objeto marcado, poderia ser tida por ocasional 662.  

Assim, cabe entender que não previne a autonomia de criação o uso de signo que, sem 
alarde, fosse utilizada em outro mercado nacional, depois que por largo tempo o usuário 
não tenha exercido pretensão de registro 663; e não se presumirá que usuário pretenda a 
exclusividade de um signo de reduzida distintividade 664. 

                                                                                                                            
direito que pode ocasionar dano à reputação da marca afamada e um enriquecimento sem causa por parte da empresa-
ré. AC da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no processo 9900235835, oriundo da 1o. VF, 
relator Guilherme Calmon, 13/11/2007. 

660 III - Incidência de tais dispositivos, considerando-se que a expressão GIPSY TOUR faz parte do nome comercial 
da autora, ainda que a grafia seja relativamente diferente (GIPSYTUR); que à empresa-ré não pertencia o referido 
nome, nem detinha o direito de explorá-lo quando, em 1996, requereu o seu registro; que existe possibilidade de 
confusão por parte dos consumidores, vez que as empresas em litígio exercem atividade no mesmo segmento de 
mercado; bem como o fato de que a expressão GIPSYTUR já era utilizada, amplamente, pela autora. AC pela 2a. 
Turma Especializada do TRF2, relator Guilherme Calmon, no processo 200251015110819, da 38a. VF do Rio de 
Janeiro, 13 / 11 / 2007.  

661 Aqui também, OLIVEIRA NETO: “A evidência de que o depositante não poderia deixar de conhecer a marca 
não registrada em razão de sua atividade pode ser afastada pelas circunstâncias verificadas concretamente. Se a marca 
atinge apenas um pequeno mercado local, por exemplo, pode não haver evidência de que um empresário a conheça, 
mesmo atuando em um mercado regional que englobe aquele. Mesmo atuando no mesmo ramo de atividade, o 
requente pode, de fato, não conhecer a marca não registrada, apesar de o agente do INPI a conhecer”. Também na 
jurisprudência: 5. Em que pese o restaurante da autora – “RESTAURANTE CA’D’ORO” - ser especializado em 
cozinha típica italiana, o que poderia levar, em tese, a uma associação com a massa fabricada pela ré, a circunstância 
de ser localizado em São Paulo, dentro do hotel “GRAND HOTEL CA’D’ORO, implica no fato de que seu âmbito de 
notoriedade resulta tão-somente regional. AC 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no 
processo 200551015007207 oriundo da 39a. VF, rel. Liliane Roriz, 26 de junho de 2007.  

662 “Porém, com o advento da Lei nº 9.279/96, após o TRIPS, que veio justamente dar tratamento mais uniforme aos 
direitos de propriedade industrial em vários países do mundo, e isso em época contemporânea ao fenômeno da 
globalização, como se viu acima, foi inserido no inciso XXIII do art. 124 da LPI, dispositivo de proteção que não 
exige grau de notoriedade da marca, mas somente que ela tenha sido apropriada por alguém que, em razão de sua 
atividade econômica, não poderia desconhecer que, ainda que alhures, ela seria de titularidade de outrem. Esse 
dispositivo veio proteger, a meu sentir, não somente a concorrência desleal sob o ponto de vista do aproveitamento 
parasitário da fama de outrem, mas sob o ponto de vista mesmo do só-aproveitamento do esforço criativo de alguém. 
Há situações que tratam de marca evocativa de um senso quase tão comum que é impossível se concluir pela cópia. 
(..) Todavia, esse não é o caso dos presentes autos. Apesar de a marca “VOLUMAX” consistir de marca, ao que 
parece, evocativa, a cópia nominativa servil, sem nenhum acréscimo, bem como o depósito de marca mista com 
apresentação gráfica aproximada àquela das embalagens apresentadas pela autora (fls. 69/70), está a autorizar 
justamente a conclusão pelo aproveitamento parasitário, pela ré, quanto ao esforço criativo da marca em litígio. E 
sendo a ré, como bem comprovou pela documentação juntada aos autos, empresa cujas atividades açambarcam 
contratos internacionais, não é suposto, pela sua atividade de envase de produtos alheios também na área de 
cosméticos, que desconhecesse a marca da autora” AC da 1a. Turma Especializada do TRF2, Rel. MARCIA 
HELENA NUNES, no processo 200351015102943, oriundo da 37a. VF. 13 de novembro de 2007.  

663 Qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset.  

664 Incidentalmente, já que respondemos aqui quesitos em abstrato,  cabe notar que “Anhanguera”, pelas razões já 
expostas nas ações, é elemento meramente sugestivo, e seguramente não arbitrário ou de fantasia: o civismo dos 
bandeirantes, a existência de rodovias, mesmo o fator geográfico, fazem com que existam Escola Municipal Lions 
Anhanguera, Auto Escola Anhanguera, Auto Moto Escola Anhanguera Júnior Ltda, Itajá (GO), a Escola Período Integral 



Inexistência de adjudicatória 

Já dissemos que “não haverá usurpação, obviamente, no caso de criação independente 
de duas marcas, e portanto, descaberá a adjudicatória”.  

Também manifestamos a impossibilidade de adjudicatória com base em mero título de 
estabelecimento.  

Qual o prazo extintivo relativo à pretensão adjudicatória em caso de 
marcas? 

Temos aqui uma questão singular. A adjudicação de marcas não é, a rigor, 
reivindicatória. Não é ação reipersecutória, pois aquele que esgrime a adjudicação não é 
titular de “propriedade”, mas meramente titular de direito formativo gerador; se aquele 
que adquiriu o registro não tinha direito formativo gerador, caberá a adjudicação. Mas, 
se o que adquiriu o registro é também titular de direito formativo gerador (como no caso 
de inventor independente, ou criador autônomo de mesma marca), não há adjudicatória 
665.  

Assim, o que se tem é uma pretensão alternativa à nulidade; não só se quer a declaração 
da nulidade do ato concessivo, por falta de direito formativo gerador, mas, um passo a 
mais, a constituição translativa da titularidade em favor do autor. Assim a declaração de 
nulidade, que é precedente à constituição, não pode estar extinta.  

Com efeito, não se tem uma ação específica, para a qual se tenha atribuído prazo 
extintivo próprio; é um efeito positivo complementar da nulidade que se busca. Assim 
não há outro prazo extintivo da ação, nem se pode – por razões já descritas ao se falar 
da perpetuidade das ações – presumir  perpétua uma pretensão não explicitamente 
consignada como tal.  

 

                                                                                                                            
(Antiga Escola Anhanguera), situada á Rua José Borges s/n – Jardim Planalto; a Escola Estadual Anhanguera, a Escola 
Municipal Anhanguera de Anápolis, o Colégio Anhanguera Lapa S.P. Em particular, A Escola Normal Anhanguera, sita a 
Rua Antonio Raposo, 67, em São Paulo,  parece ter tido presença importante. Do Diário Oficial do Estado de São Paulo 
(DOSP) de 09/01/1957 (Poder Executivo.), Pg. 19  consta “"Curso Primário Anexo à Escola Normal Anhanguera”, 
como, antes, se lê do DOSP 04/09/1952 - Pág. 27  http://www.jusbrasil.com.br/diarios/4351646/dosp-poder-
executivo-04-09-1952-pg-27. Assim, de longa data, o uso da expressão “Anhanguera” para ser pregnante no tocante às 
atividades em questão. Não seria de se esperar que, em tal ambiente, houvesse necessariamente má fé no uso e 
apropriação do elemento significativo como marca singular.  

665 Como examinamos extensamente em Direito de Precedência, op. Cit., o direito de precedência entre duas partes de 
boa fé não importa em adjudicatória; não há usurpação pelo segundo. Mas há direito de precedência, em face do que não 
usurpou, mas usou em segundo lugar. E o inventor independente que não exerceu seu direito formativo gerador, quando 
alguém mais o fez com base em invenção autônoma também não terá adjudicatória e nem mesmo precedência, mas o 
direito do usuário anterior de boa fé previsto no art. 45 do CPI/96.  



Nota sobre Títulos de estabelecimento 
 

 

Denis Borges Barbosa (2010) 
 

Títulos de estabelecimento é um curioso objeto da Propriedade Intelectual, com uma 
conturbada história no direito brasileiro 666. São eles: 

Títulos de estabelecimentos são as denominações que servem para 
distinguir o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ou 
relativo a qualquer atividade lícita; insígnias são os emblemas ou 
quaisquer outros sinais destinados ao mesmo fim. 667 

Carvalho de Mendonça define-a como “o nome da loja, oficina ou 
casa comercial no restrito sentido; é a designação emblemática ou 
nominativa que as individualiza ou especializa, distinguindo-as 
claramente das outras do mesmo ou diversos gêneros”. Pode-se 
dizer, mais concisamente, que a insígnia individualiza e distingue o 
estabelecimento comercial ou industrial. A insígnia tanto pode 
consistir em um nome ou denominação (insígnia nominativa), como 
em desenhos, figuras, emblemas, símbolos, etc. (insígnia 
emblemática), ou na representação plástica de uma figura. Pode-se, 
ainda, combinar elementos nominativos e emblemáticos, ou associar 
o emblema à denominação correspondente e vice-versa, obtendo-se 
uma insígnia mista 668 

Distinção de titulo de estabelecimento, marca e nome de empresa 

Título de estabelecimento não é marca, nem nome comercial: 

"Ela não individualiza o comerciante nem assinala o seu patrimônio 
e as suas responsabilidades, função do nome ou firma comercial, da 
qual se diferença radicalmente; não distingue os produtos ou 
mercadorias como fazem as marcas de indústria e comércio. Não se 

                                           
666 Assim sumariada por DUVAL, Hermano, em 1.° de março de 1978, em parecer publicado na Pág. 203 Revista Forense 
- Vol. 261 Pareceres:   "Entrementes, a base da futura proteção estatutária ao título de estabelecimento, de que ora se 
cogita, foi lançada pelo art. 215 do vacilante D. n. 24.507, de 29.6.1934, mas sem sanções penais (art. 34), o que permitiu 
ao então Juiz TOSCANO ESPÍNOLA (1935) rejeitar a queixa-crime de "Confeitaria, Sorveteria e Panificação Tijuca" 
(título registrado) contra as carrocinhas, apreendidas, de "Confeitaria e Panificação Tijuca", que, assim, só teria a ação 
cível de abstenção (AJ, 37/448). Esse mesmo indeciso decreto acolheu os sub-ramos alienígenas do" Nome Comercial", 
inconfundível com o Título de Estabelecimento, e da "Concorrência Desleal" (Convenção de Paris, de 1883), 
respectivamente, in albis desde 1884 e 1929... Finalmente, a emancipação integral do instituto, com autonomia 
substantiva-adjetiva, só viria outorgada pelo 1.° Código da Propriedade Industrial (DL n. 7.903, de 27.8.1945, arts. 114 e 
120), com a parte penal (arts. 169 a 189), ainda hoje em vigor, mas sucessivamente mutilado pelo DL n. 1.005, de 
21.10.1969, cujo art. 166 devolveu a proteção do nome comercial às Juntas Comerciais (L. n. 4.726, de 13.7.1965, e D. n. 
5.765, de 19.1.1966) e pela L. n. 5.772, de 21.12.1961, cujo art. 119 expeliu, definitivamente, o título de estabelecimento 
para o direito comum, in verbis: "Art. 119. O nome comercial ou de empresa e o título de estabelecimento continuarão a 
gozar de proteção, através de legislação própria, não se lhes aplicando o disposto neste Código" (preâmbulo)." 

667 Gama Cerqueira, João da, Tratado da Propriedade Industrial (atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa), 
Lumen Juris, 2010, vol. III,  no. 255, citando o CPI de 1945.  

668  Gama Cerqueira, op. Cit., vol. I,  no. 198.  



confunde, também, com as denominações das sociedades anônimas 
nem com as indicações das empresas. 669  

“Título de estabelecimento é a denominação com que se faz 
conhecido e se explora o estabelecimento industrial ou comercial. 
Nome de coisa, porém não o nome do produto ou da mercadoria. 
Nem se confunde com o nome comercial, que é nome de pessoa, 
nem com os outros nomes de coisas, de que trata a lei para as 
indústrias e o comércio” 670. 

“Não se aplica no direito brasileiro atual a concepção de diversos 
autores, segundo a qual o conceito de nome comercial 
compreenderia não apenas as firmas e denominações sociais, mas 
igualmente os títulos de estabelecimento e as insígnias 671 Ocorre 
que a legislação nacional seguiu sempre entendimento mais restrito, 
definindo o nome comercial, a partir do Decreto - com força de lei - 
916, de 24.10.1890, como o nome sob o qual o comerciante ou a 
sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes”.672 

“O equívoco da recorrente assenta em confundir o nome comercial 
com o nome do estabelecimento. Este nada tem a ver com aquele. 
Na verdade, uma mesma empresa - pessoa jurídica ou física -, posto 
seja obrigada a ter o mesmo nome para todas as filiais, poderá adotar 
outro nome para o estabelecimento. Assinala WALDEMAR 
FERREIRA:"A Companhia Algodoeira Paranaense, por exemplo, 
pode instalar e manter em diversos lugares várias fábricas de 
tecidos e designar cada uma pelo nome que lhe aprouver: Fábrica 
Santo Antônio, Tecelagem Santa Catarina ou Usina do Tronco Seco. 
Mas a sociedade anônima terá uma só denominação - a da mesma 
personalidade jurídica, onde se apresente, se instale ou contrate: 
Companhia Algodoeira Paranaense" (Tratado de Sociedades 
Mercantis, vol. IV, p. 1.003, nº 8).673  

                                           
669 J. X. CARVALHO DE MENDONÇA, "Tratado de Direito Comercial Brasileiro", Ed. Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 
1934, vol. V; 1ª parte, p. 24. Concordando, PONTES DE MIRANDA, "Tratado de Direito Privado", Ed. Borsói, Rio de 
Janeiro, 1956,vol. 17/133-134. LEONARDOS, Luis, A proteção ao nome comercial no Direito brasileiro,  Pág. 31 
Revista Forense - vol. 244 doutrina, nota que Gama Cerqueira, como alguns autores mais antigos (AFFONSO CELSO, 
"Marcas Industriais e Nome Comercial", Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1888, p. 101. BENTO DE FARIA, "Das 
Marcas de Fábrica e de Comércio é do Nome Comercial", J. Ribeiro dos Santos Editor, Rio de Janeiro, 1906, p. 
284.SOLIDÔNIO LEITE, "Do Nome Comercial e Suas Garantias", Oficinas do jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 
1919) trata o título de estabelecimento como se fosse subespécie dos nomes de comércio. Talvez a atual nomenclatura 
constitucional auxiliasse a discernir as espécies: o título é um nome e usado no comércio, mas não é nome de empresa, e 
sim nome de estabelecimento. Assim é que subscrevemos o que diz J.X. e não o que entende Gama Cerqueira. Pontes de 
Miranda (op. Cit.) , no entanto, desmerece a controvérsia: (No direito brasileiro, não há confusão da doutrina e da 
jurisprudência quanto ao nome comercial e o título do estabelecimento ou a insígnia, o que acontece em sistemas jurídicos 
inferiores, tecnicamente, ao sistema jurídico brasileiro.” 

670 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado – Tomo XVII : São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1983,  § 
2.026. Conceito de título de estabelecimento e de insígnia 

671 LEONARDOS, Gabriel, Revista de Direito mercantil. Industrial Econômico e Financeiro. Nova Série Ano XXXIII nº 
95 Julho-Setembro/1994.  [Nota do original] Tais definições de título de estabelecimento e insígnia têm apoio no Código 
da Propriedade Industrial de 1946 (art. 114), já revogado, o que, porém, não tira o valor doutrinário da definição ali 
contida (cf. Newton Silveira, Licença..., 1984, pp. 12 e ss., neste mesmo sentido, Rubens Requião, Curso ... , 1986, pp. 219 
e ss.). 

672 [Nota do original] Neste sentido era a opinião de Affonso Celso (cf. Marcas..., 1988, pp. 101-102); Antônio Bento de 
Faria (cf. Das Marcas..., 1906, pp. 284-285); Thomas Othon Leonardos, que dava tal amplitude ao conceito de nome 
comercial que compreendia inclusive as marcas de indústria e comércio (cf. Origem..., 1934); e João da Gama Cerqueira 
(Privilégios..., 1930, 104).  

673 Rec. Ext. 90.394 - PR - Recte.: Ouro Verde Hotel SI A - Recdo.: Sabóia Hotéis e Turismo Ltda. - Rel.: Min. Ra¬fael 
Mayer - I. em 11/9/1979 - STF . 



O nome comercial tem a mesma função do nome cível: designa 
pessoa jurídica ou física proprietária do estabelecimento. A insígnia 
ou título do estabelecimento é o sinal arbitrário o original que o 
distingue de outros rivais do mesmo gênero do comércio ou da 
indústria. E a marca de fábrica ou de comércio caracteriza a 
mercadoria que o estabelecimento vende ou fabrica, distinguindo-a 
de outras semelhantes ou idênticas. Ap. Cív. 29.985 - Porto Alegre - 
Apte.: Rubens  Tevah & Cia. Ltda Apda.: Tevah Magazine Ltda. - 
Rel.: Des. Cristiano Graeff Júnior - J. Em 15/5/1979 - TJRS 

Pelo estilo e gosto de escrever, vale citar mais amplamente o clássico J.X.: 

A insígnia figura, de ordinário, como sinal distintivo na fachada da 
casa onde é exercido o negócio ou nos papéis da correspondência, 
faturas, contas etc., ou na aposta sobre as mercadorias. É muitas 
vezes em redor dela que se reúne a freguesia, tornando-se mais 
popular do que a firma do comerciante, dono do estabelecimento. 
Ela pode atravessar anos, sobrevivendo à firma desse dono; o 
negócio, observa Vivante, varia com qualquer mudança do 
proprietário; a insígnia, transmitindo-se com o estabelecimento, 
perpetua-lhe a notoriedade, uma vez adquirida 674. Vê-se, assim, o 
valor econômico apreciável que indiretamente representa.  

20. A sua atual importância. Forçoso é convir que, atualmente, com 
o desenvolvimento da instrução, não se liga à insígnia a importância 
de outrora. A firma do proprietário do estabelecimento vale muito 
mais do que a insígnia e basta para atrair e garantir, pelo seu crédito, 
a freguesia.  

Entre os romanos, era a insígnia representada por personagens da 
mitologia, por monstros horrendos, por cenas de batalhas e pelo que 
pudesse impressionar o público ignaro, conforme comprovam os 
exemplares achados nas escavações de Pompéia. Na Idade Média, a 
insígnia já se modificara; constava, comumente, de um quadro de 
madeira ou de ferro, em que se pintavam objetos, figuras ou 
quaisquer cenas, balouçando numa haste, fixada na parte superior da 
entrada da casa comercial. Ainda hoje vemos esses espécimes de 
insígnia no interior do país e algumas, ainda que raras, nas capitais 
dos Estados e até no Distrito Federal. Procura-se por esse meio 
chamar a atenção para a loja ou casa de comércio, imprimindo a 
fortemente na memória do público incapaz de conhecê-la pelo nome 
do proprietário.  

Do estabelecimento 

A noção de estabelecimento merece aqui ser melhor esmiuçada. Os diversos elementos 
pessoais e reais que compõem a empresa aparecem unidos em função do resultado 
econômico a obter e da finalidade lucrativa a atingir; tudo porém, se subordina ao 
engenho e à vontade do empresário. A eficiência e a produtividade da empresa 
dependem, estreitamente, do poder de iniciativa, do esforço e da personalidade do 
empresário675 

                                           
674 [Nota do original] Trattato di diritto commerciale, 3a ed., vol. lII, nº 846. 

675  Oscar Barreto Filho, Teoria do Estabelecimento Comercial, Saraiva 1988, p. 30 



O conceito de estabelecimento (azienda) rigorosamente também, implicaria uma 
administração autônoma, dotada de direitos e obrigações próprios, distintos dos de 
qualquer outro ente ou pessoa 676.  

Mostra Marghieri que, embora o argumento não fosse tratado de modo amplo e 
orgânico, dele se encontram noções nas fontes romanas, em vários trechos do Digesto677 

Ao contrário do Código Comercial de 1850, o novo Código Civil definiu 
estabelecimento e o concebeu678conforme dispõe o art. 1142 –  

estabelecimento é o complexo de bens organizado, para o exercício 
da empresa, por empresário, ou por sociedade empresaria.  

Pode ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, 
que sejam compatíveis com a sua natureza (art. 1143). Contempla-se ainda, a 
possibilidade de sua alienação, as conseqüências, e os direitos e deveres do adquirente 
(arts. 1144 a 1149). Enfim, o estabelecimento comercial, agora denominado de 
estabelecimento empresarial, é todo o complexo dos elementos, o conjunto de bens que 
o empresário ou a sociedade empresarial organiza para a atividade da empresa. É o 
instrumental da atividade do empresário.679 

O estabelecimento comercial é, assim, na visão de Oscar Barreto Filho, o conjunto de 
bens (elementos) de que se utiliza o empresário para o exercício de sua atividade ou, 
mais precisamente, o complexo de bens utilizados pelo empresário como instrumento de 
sua atividade empresarial; é, em resumo, sua ferramenta de trabalho680. 

Numa precisão técnica que lhe de todo peculiar, diz Pontes de Miranda: 

Tanto o título do estabelecimento quanto a insígnia são pertenças do 
fundo de empresa ou do gênero de indústria ou de comércio a que 
correspondam 681. 

Isto é tanto mais relevante, porque no tocante ao estabelecimento que um título indica, a 
noção é tópica e local, e não abstrata e conceitual:  

O edifício destinou-se a hotel e adotou o título Hotel Plaza. Durante 
dois anos consecutivos não foi usado como hotel, porque faltou 
quem o locasse para isso. Todavia, conservou o título de 
estabelecimento. Se alguém requer a decretação de caducidade por 
incidência do art. 152, pode o titular do direito sôbre o título de 
estabelecimento alegar que houve fôrça maior: quando êle registou o 
título do edifício como título de estabelecimento declarou que teria 
de ser alugado o edifício e não obteve quem o alugasse. O prazo, em 
tal espécie, não correu. Se o locatário vai instalar o hotel, o contrato 
entre êle e o locador é de locação do prédio e de licença exclusiva do 

                                           
676  Franchi-Pagani, Del commercio in generale, n.91, p.204 

677 Alberto Marghieri, Il Diritto Commerciale Italiano, 2ª Ed., I, p. 248, nota 1. 

678  Ricardo Negrão, Manual de Direito Comercial e de Empresa, Saraiva, p.60 

679  Celso Marcelo de Oliveira, Direito Empresarial, à luz do novo Código Civil, LZN 2003, p. 346. 

680  Professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto (Estabelecimento Comercial, divulgado no Curso de Mestrado 
em Direito ministrado na UFRN, Natal/RN, março/98) 

681  Código civil: Art. 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo 
duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Art. 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem 
principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das 
circunstâncias do caso. 



título de estabelecimento, quiçá de título de estabelecimento e de 
insígnia.  

Se o dono do edifício instala o hotel, ou porque foi êsse o seu intuito 
desde que se fêz o registo, ou porque mudou de opinião diante da 
falta de locatário, não pode transferir o título de estabelecimento sem 
transferir o fundo de emprêsa, ou o gênero de indústria ou de 
comércio; mas pode transferir o fundo de emprêsa, ou o gênero de 
indústria ou de comércio, sem transferir o título de estabelecimento. 
Se transfere o fundo de Emprêsa ou o gênero de indústria ou de 
comércio mais o título de estabelecimento, não mais pode usar ou 
permitir o uso do título de estabelecimento, embora haja 
permanecido o título do edifício sômente como título de edifício 682.  

Embora a questão do estabelecimento localizado seja absolutamente relevante, o título 
do estabelecimento pode mudar de rua ou bairro, sem perder sua característica, como 
discute interessante acórdão tributário quanto à hipótese prevista no art. 133, do CTN, 
de sucessão no estabelecimento: 

A relevância do ponto comercial na aferição da responsabilidade por 
sucessão dependerá, a meu juízo, de alguns critérios de avaliação, 
dentre os quais destaco os seguintes: 

(a) Se o local da sede admite alta rotatividade comercial, 
diminuindo a importância desse elemento na universalidade do 
estabelecimento. É o que acontece nos shopping centers, onde 
jamais será razoável admitir que uma loja de roupas venha a ser 
sucessora de outra apenas por ocupar o mesmo espaço físico. 

(b) A importância relativa da marca comercial ou do título de 
estabelecimento, os quais, sendo capazes de atribuir a seu titular 
amplo reconhecimento social, jogue a segundo plano a 
importância da sede na atração da clientela. É o que ocorre 
quando uma loja pertencente a uma rede internacional de 
franquias fast-food seja substituída por um botequim de pequeno 
porte para mudar-se a outro endereço próximo. Não há dúvida 
possível sobre a manutenção da clientela pela primeira, apesar 
da mudança da sede.  

(c) Se as características próprias do imóvel que sedia a empresa 
limita as opções de atividade comercial passíveis de instalação 
no local. É o que se dá quando um estabelecimento industrial 
ocupa o mesmo local de outro anterior, circunstância que não 
deve gerar qualquer presunção, diante da virtual impossibilidade 
de instalação de outro ramo de negócio. APELACAO CIVEL 
90.02.10419-7, Quarta Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade. 

O que já dissemos sobre títulos de estabelecimento 

Assim nos manifestamos anteriormente sobre o tema em 1981 683: 

105. O título de Estabelecimento e a Insígnia, cuja proteção era 
assegurada pelo registro, nos termos dos Códigos anteriores, 

                                           
682 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado – Tomo XVII, op. Cit., § 2.027. Direitos a respeito do título de 
estabelecimento.  

683  Notas sobre as expressões e sinais de propaganda, Pág. 81 Revista Forense – vol. 283 doutrina 



passaram à tutela da "legislação própria", conforme diz o art. 119 da 
L. n. 5.772/71. Nota-se, porém, que o art. 128 da mesma lei declara 
estar em vigor o art. 176 do DL n. 7.903/45, dispositivo que 
considera crime "violar direito relativo ao nome comercial, ao título 
de estabelecimento e à insígnia". 

106. Ora, o fato de se extinguir o registro destes signos não significa 
retirar totalmente a tutela do interesse do usuário de um título ou 
insígnia. Três hipóteses se apresentam: ou a redação do art. 119 
exclui dos crimes contra a propriedade industrial a violação de título 
ou insígnia (e, a fortiori, a do nome comercial); ou subsiste a tutela 
penal sem a existência de um direito correlativo na esfera privada 
(como se fosse uma lex dormiens); ou o direito à ação penal resulta 
da simples apropriação por uso. 

107. Mas, não enfrentando tal discussão, é de se notar que, de 
qualquer forma, a proteção ao título de estabelecimento e à insígnia 
está resguardada pelo art. 178, III do DL n. 7.903/45, como crime de 
concorrência desleal. O emprego de "meio fraudulento" (e aí está a 
imitação de insígnias, ou a reprodução não autorizada do título de 
estabelecimento) capaz de desviar "clientela alheia" é punível; tal 
gênero de proteção, menos eficaz do que o resultante de um direito 
exclusivo, é suficiente, no entanto, para determinar o "uso ilegítimo" 
a que se refere o art. 76, n. 4. 

108. Assim, a legitimidade do uso se pressupõe, salvo comprovação, 
pelo interessado, de que há fundamentos para a proteção oferecida 
pelo art. 178, III, do Código de 45, e o uso do título ou insígnia na 
propaganda é ilegítimo, em face aos parâmetros da Concorrência 
Desleal. 

Posteriormente, em 2003 684: 

A distinção entre marcas, nomes empresariais e títulos de 
estabelecimento (ou insígnias) não é geralmente precisada. Vale 
acompanhar o uso comum de cada uma destas figuras para depois 
mencionarmos as distinções de cunho jurídico 685.  

Numa expressão do tipo “X é o melhor sabão”, “X” é a marca; em 
“No bar Y, a melhor cachaça”, “Y” é o título do estabelecimento; em 
“A Tutaméia S.A. é honesta” ou “A Tutaméia é uma sociedade (ou 
empresa) honesta”, trata-se de nome comercial, mais precisamente, 
no caso, de denominação social. A insígnia é a expressão figurativa 
do título de estabelecimento, e segue integralmente seu regime. 

Os nomes empresariais, embora excluídos da Lei 5.772/71 e da 
corrente Lei. 9.279/96, não carecem de proteção, que se radica, aliás, 
em dispositivo constitucional (Art. 5º., XXIX, sob a designação de 
“nome de empresa”). Vide a seção a eles dedicada, mais abaixo.  

O título de estabelecimento no CPI/71 

O título de estabelecimento, cuja proteção era assegurada pelo 
registro, nos termos dos Códigos anteriores, passou à tutela da 

                                           
684  Em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed. Lumen Juris, 2003.  

685  Por seu alcance e profundidade, vale citar, de Gabriel F. Leonardos, A proteção Jurídica ao Nome 
Comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia no Brasil, Revista da ABPI no. 13, nov./dez. De 1994, de onde 
coletamos considerável parte da jurisprudência sobre a matéria. 



“legislação própria”, conforme dizia o Art. 119 da Lei 5.772/71. 
Nota-se, porém, que o Art. 128 da mesma lei declarava estar em 
vigor o Art. 176 do Dec. lei 7.903/45, dispositivo que considerava 
crime “violar direito relativo ao nome comercial, ao título de 
estabelecimento e à insígnia”. 

Ora, o fato de se extinguir o registro destes signos não significa 
retirar totalmente a tutela do interesse do usuário de um título de 
estabelecimento. Três hipóteses se apresentavam: ou a redação do 
Art. 119 excluía dos crimes contra a propriedade industrial a 
violação de título ou insígnia (e, a fortiori, a do nome comercial); ou 
subsistia a tutela penal sem a existência de um direito correlativo na 
esfera privada (como se fosse uma lex dormiens); ou o direito à ação 
penal resulta da simples apropriação por uso. 

Mas, não enfrentando tal discussão, ademais meramente histórica, é 
de se notar que, de qualquer forma, a proteção ao título de 
estabelecimento e a insígnia estava resguardada pelo Art. 178, III do 
Dec. Lei 7.903/45, como crime de concorrência desleal. O emprego 
de “meio fraudulento” (e aí está a reprodução não autorizada do 
título de estabelecimento) capaz de desviar “clientela alheia” era 
punível. 

Assim, havia meios razoavelmente seguros de se determinar a 
legitimidade do uso de um nome comercial ou de um título de 
estabelecimento. Consagrou-o a jurisprudência corrente sob o 
CPI/71. Vide, por exemplo, o Rec. Ext. 90.394, Rel. Min. Rafael 
Mayer, em 11/09/79, Jur. Bras. 144, pag. 83. Vide, particularmente, 
a Apel. 20.874-1 T.J.S.P. Rel. Des. Evaristo dos Santos em 24/04/82, 
idem, eadem, em que se discute a vigência dos títulos de 
estabelecimento sob a legislação de 1971, à luz, inclusive, da 
jurisprudência do STF. Rec. Ext. 78.970, Rel. Min. Cordeiro Guerra, 
1/04/75, Jur. Bras. 144, pag. 40. Vide. Apel. Civ. 29.985, Rel Des, 
Cristiano Graeff Jr. em 15/05/79 T.J.R.S., Jur. Bras. no. 144, pg. 41  

O título de estabelecimento e a insígnia no CPI/96 

Não existe registro para os títulos de estabelecimento, nem na Lei 
9.279/96 - ou seja, no INPI - nem nas Juntas Comerciais, nem no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas. A proteção permanece, por 
inteiro, no âmbito da concorrência desleal 686.  

Indicando a existência de um regime próprio para as insígnias e 
títulos de estabelecimentos (ainda que não exclusivos, mas sujeitos 
ao regime da concorrência desleal), o art. 124 da Lei 9.279/96 proíbe 
a “reprodução ou imitação de elemento característico de titulo de 
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de 
causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”. 

Em tutela ativa, o art.194 do CPI/96 considera crime o uso de título 
de estabelecimento, insígnia ou qualquer outra forma que indique 
procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda 
produto com esses sinais. Já o art. 195 considera crime de 
concorrência desleal o uso indevido de título de estabelecimento ou 
insígnia alheios, assim como a venda, exposição à venda ou o 
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estoque de produto com essas referências. Não parece fácil 
compatibilizar as duas figuras penais. 

Também no art. 191, prevê-se o crime consistente em reproduzir ou 
imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, 
brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou 
internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, 
em título de estabelecimento ou insígnia, ou usar essas reproduções 
ou imitações com fins econômicos. 

A doutrina diverge sobre a possibilidade de alienar o título e a 
insígnia independentemente do estabelecimento. Em sentido 
contrário, Coelho de Souza e parte dos autores italianos; no sentido 
positivo, Rubens Requião.687 O Direito francês 688 se inclina por 
admitir a transferibilidade, a não ser que o fundo de comércio, tal 
como registrado, inclua cláusula de restrição á transferência . Se tido 
como inalienável, evidentemente não poderia ser conferido, salvo na 
universidade do estabelecimento. 

Em matéria correlata, assim notamos: 

O nome de fantasia, levado às Juntas de Comércio sem que o preveja 
a lei regente, correspondente ao d/b/a da prática americana, 
constitui-se em criação costumeira, embora citado até em decisão do 
STF (RE-107892/PR Ministro Rafael Mayer. J. 23/5/86689).  

Diz a Wikipedia em português, consultada em 17/1/2008, numa 
expressão imprecisa quanto ao direito, mas expressiva da situação 
fática:  

“Nome fantasia (nome comercial, nome de fachada) é a designação 
utilizada por uma instituição (empresa, associação etc), seja pública 
ou privada, sob a qual ela se torna conhecida do público. Esta 
denominação opõe-se à razão social, que é o nome utilizado perante 
os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas. O nome 
fantasia pode ser formado a partir de palavras ou expressões 
oriundas da razão social, bem como pode ser criado a partir da 
criatividade do empresário e de sua assessoria de marketing. 
Igualmente, o nome fantasia pode ser a fonte para a elaboração da 
razão social. (...)".  

Autores, como Tomazzette 690  assimilam título de estabelecimento e 
nome de fantasia, o que parece ser erronia;  o nome de fantasia (ou 
nome fantasia) é designativo da pessoa, e não do local 691. Note-se 

                                           
687  Op. Cit., vol. I, p. 203 

688  Chavanne e Burst, op. Cit., p. 479 

689   RE 52768 /RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):  Min. GONÇALVES DE OLIVEIRA Julgamento:  
04/07/1963 Órgão Julgador:  PRIMEIRA TURMA Publicação DJ 26-09-1963 Ementa  Marca comercial. Título 
comercial. Nome de fantasia protegido desde que susceptível de confusão com marca título de estabelecimento 
anteriormente registrado para produto do mesmo gênero de negócio ou para a mesma atividade ou atividade similar. "City 
rio" e título de estabelecimento de confeitaria, não podendo ser registrado nem usado o título "city rio bar ltda", tratando-
se de atividade similar.  

690  TOMAZETTE, Marlon, A proteção ao nome empresarial, encontrado em 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8456, visitado em 17/1/2008, 

691  "Assim se diz de toda denominação ou designação adotada pelo comerciante, para individualizar a sociedade 
que compuser, o estabelecimento de comércio ou suas mercadorias e produtos. Diz-se de fantasia por ser um nome 
imaginado e diferente do nome civil das pessoas físicas. Como nome comercial, destinado a personalizar a sociedade, o 
nome de fantasia somente se admite em certas, espécies de sociedades: sociedades por cotas ou sociedade, anônimas . 



que a anotação do nome de fantasia constitui obrigação tributária 
acessória junto à Receita Federal, constituindo sua alteração evento 
próprio (221) relativo ao CNPJ.  

No entanto, como notou o STJ, uma vez que um comerciante adote um nome de 
fantasia, como complementar ao nome de empresa, com o beneplácito da Junta 
correspondente, terá proteção nacional; mas tal efeito derivará exclusivamente do nome 
de empresa 692. 

A atual regulação do título de estabelecimento 

Como notamos acima, a regulação do título de estabelecimento desde há muito deixa de 
ser erga omnes para ser de direito comum – com especial proteção pelos cânones da 
concorrência desleal. Não estou sozinho em tal entendimento, pois nele nos honra a 
precedência de Carlos Henrique  Fróes 693:   

5. Não foi ainda editada a legislação própria, nem sobre o nome 
comercial, nem sobre o título de estabelecimento. No primeiro caso, 
não há, a rigor, necessidade de qualquer norma especial, uma vez 
que o nome comercial é protegido, por força da Constituição Federal 
(art. 153, § 24) e da Lei do Registro do Comércio, a partir da data da 
constituição da empresa, independentemente de qualquer registro. 
No segundo caso, o do título de estabelecimento, não havendo 
legislação anterior aplicável, incide o Direito comum. 

6. Ora, o DL n. 7.903/45, que vigora, em sua parte penal, nos termos 
do art. 128 da L. n. 5.772/71, tipifica, no art. 178, III, como crime de 
concorrência desleal, o emprego de meio fraudulento para desviar, 
em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem. 

7. Além disso, segundo o art. 159 do C. Civ., aquele que por ação ou 
omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou 
causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. 

8. Mais ainda. Sendo o título de estabelecimento um sinal distintivo, 
tal como a marca, deve ser protegido, uma vez em uso, nos mesmos 
casos em que o é a marca usada sem registro (cf. nosso verbete 
"Registro de Marca", inserto no "Repertório Enciclopédico do 
Direito Brasileiro", vol. 47, p. 263). 

                                                                                                                            
Vulgarmente dizem-se denominações, para que se distingam dos nomes compostos pelos nomes dos sócios. Em regra, 
para ser tomado como nome comercial, nome de fantasia deve referir-se à natureza do comércio ( indústria a ser 
explorado pela sociedade, a fim de que não se apresente uma burla ou uma mistificação. Quando, entanto, é escolhido 
como insígnia, para individualização do ponto ou do local, ou como nome do produto ou da mercadoria, o nome de 
fantasia não fica adstrito à realidade do comércio ou do produto (Vocabulário Jurídico", vol., III e IV, ed. Universitária, 
Forense, 1ª Ed., 1987, 247). 

692  "Direito Comercial. Colidência de expressão (pé quente) utilizada como título de estabelecimento por empresas 
de mesma área de atuação (revenda de loterias). Registro anterior na junta comercial de Santa Catarina. Prevalência sobre 
registro de marca, posterior, no INPI. Novidade e originalidade como fatores determinantes. Arts. 59 e 64, da Lei 
5.772/71. Recurso desacolhido. 1) Tanto o registro realizado nas juntas comerciais (denominação social ou nome de 
fantasia), quanto o levado a efeito junto ao INPI (marca), conferem à empresa que os tenha obtido o direito de utilizar, 
com exclusividade, em todo o território nacional, a expressão que lhes constitui o objeto como título de estabelecimento, 
como sinal externo capaz de distingui-la, perante a generalidade das pessoas, de outras que operem no mesmo ramo de 
atividade. 2) Havendo conflito entre referidos registros, prevalece o mais antigo, em respeito aos critérios da originalidade 
e novidade". (STJ - REsp 30.636-3 - SC - j. 14/9/93 - rel. Min. Sálvio de Figueiredo - RSTJ 53/220) 

693  FRÓES, Carlos Henrique de C., julho de 1978 - Parecer , Pág. 181 Revista Forense - vol. 268 pareceres 



Igualmente, Fábio Ulhoa Coelho694: 

Quando o título de estabelecimento, contudo, apresenta expressão 
lingüística diversa da da marca - e não se encontra registrado 
também como marca no INPI -, o empresário somente poderá 
impedir que alguém o imite ou reproduz a, com base na repressão à 
concor-rência desleal. A lei tipifica como crime desta natureza o uso 
indevido de título de estabelecimento (LPI, art. 195, V), do que 
decorre também a responsabilidade civil do infrator, pelos danos 
decorrentes do desvio de clientela (LPI, art. 209). Como, por outro 
lado, não existe atualmente registro do título de estabelecimento - ele 
existiu, no Brasil, entre 1934 e 1967, e produzia efeitos restritos ao 
âmbito do município -, a prova da anterioridade, no uso do sinal 
distintivo, pode ser feita por testemunhas ou documentos de 
qualquer gênero.  

E o mesmo diz Hermano Duval: 695 

Em resumo: o C. Civ. (arts. 159 e 1. 518), com as ações de abstenção 
e de indenização, e o C. Pen. (art. 196, III), só com queixa-crime de 
C.D., mas sem prévia busca e apreensão, pois não há título do 
estabelecimento previamente registrado, o que parece tornar aquela 
improponível (C. Pr. Pen., art. 526), são os dois estatutos que 
comandam, hoje, o destino da insígnia. 

A eficácia local dos títulos de estabelecimentos 

Gama Cerqueira notava 696:  

Dada a natureza da insígnia e o fim a que se destina, a sua 
propriedade é local, não se estendendo, em princípio, além do lugar 
onde se acha situado o estabelecimento e concentrada a sua 
freguesia. Nas grandes cidades, porém, admite-se a coexistência de 
estabelecimentos congêneres com o mesmo nome, ou nome 
semelhante, quanto situados em bairros distantes uns dos outros, o 
que exclui a possibilidade de confusão e do desvio da clientela 697.  

Assim, é pelo sua natureza¸ e não pelo registro com que certas leis caracterizaram  sua 
tutela, que a proteção é local 698. O CPI de 1945 e os demais que consagraram o registro 

                                           
694  COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – Direito de Empresa. São Paulo: Ed. Saraiva , 12ª 
Edição , 2008, p.184-185 

695  Op. Cit. O autor cita SILVEIRA, Newton, Curso de Propriedade Industrial", ed. RT, S. Paulo, 1977, p. 32:  
"Considerando não mais existirem regras em vigor de proteção ao título de estabelecimento, deve-se adaptar o que foi 
exposto relativamente ao nome comercial e suprir a lacuna com as normas de repressão à concorrência desleal" ("). 

696  Op. Cit. Loc. Cit. 

697  O CPI de 1945 assim dispunha: 256. O uso exclusivo da insígnia assegurado pelo registro restringe-se ao 
Município da situação do estabelecimento, “considerando-se, para esse efeito, como Município, o Distrito Federal”, o de 
1969: Art. 87 O registro do título de estabelecimento sòmente prevalecerá para o município em que estiver situado o 
estabelecimento, considerando-se como municípios, para esse efeito, o Distrito Federal e o Estado da Guanabara. 

698  Carvalho de Mendonça, op. Cit., escrevendo antes da criação do registro de títulos de estabelecimento, já 
indicava a natureza local da proteção: “23. Registro oficial da insígnia. Falta-nos o registro oficial das insígnias, para que se 
assegure enérgica e eficazmente a propriedade de quem as inventou e adotou. Essa propriedade deve ser restrita ao lugar 
do estabelecimento. A denominação dos estabelecimentos comerciais independe de registro. Se advier prejuízo a quem 
anteriormente a adotou, fica salvo ao preutente o direito de acionar o autor do dano. Pondera Pouillet que o direito 
resultante da adoção da insígnia se deriva do interesse que tem o comerciante de evitar a confusão do seu estabelecimento 
com outro, e, portanto, o de conservar a sua freguesia. Segue-se que, em princípio, a propriedade da insígnia é restrita à 
localidade na qual está situada a casa que designa. [Decisão da Junta Comercial do Distrito Federal, em sessão de 1.° de 
julho de 1907, confirmada pela la Câmara da Corte de Apelação, em Acórdão de 18 do mesmo mês e ano (Revista de 



(daí efeito erga omnes) apenas reconheceram a natureza especificamente local; nunca se 
concedeu efeito estadual ou nacional ao título de estabelecimento 699. 

Sob a norma posterior a 1971, ou seja, já sem  registro, a doutrina e a jurisprudência não 
diferem:  

Inversamente, só tendo projeção local, citadina, como o nome do 
navio só tem exclusividade no porto de sua matrícula (v.g. cargueiro 
"Elsa I", do Rio, é compatível com o "Elsa II", da Capitania de 
Santos), o título só goza, de proteção local, inferior à da marca, que 
a tem nacional, e a do nome comercial, de âmbito internacional (cf. 
Conv. de Paris, D. n. 75.572 de 8.4.1975, art. 8). 

Ora, tratando-se de fato visível a olho nu, a colidência dispensa 
perícia técnica: é só o juiz olhar os letreiros das lojas em conflito e 
conceder a proteção merecida na esfera local 700. 

Duval, além disso, especifica entre as condições de colidência do título com outros 
signos a natureza do espaço territorial: 

Quatro, portanto, são os pressupostos hábeis à erradicação da 
colidência por homonímia:  

a) prioridade de uso do título usurpado;  

b) igualdade ou semelhança confusionista;  

c) comunhão local (Rio de Janeiro);  

d) fator concorrencial (mesmo gênero de ind. com.). 

E a jurisprudência confirma, mesmo depois 701 da supressão do registro pertinente:  

                                                                                                                            
Direito, voI. V, p. 374-375). No mesmo sentido, incidentemente, o Acórdão da 2.a Câmara da Corte de Apelação, de 29 
de novembro de 1907, Revista de Direito, voI. VI, p. 657-660.]” 

699     Segunda Turma RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 78.970, 01.4.75 - Minas Gerais RECORRENTE: 
HOTÉIS PRIMUS S.A. RECORRIDO: RENATO LINO FREGONEZI EMENTA : - Título de estabelecimento 
comercial de qualquer natureza, o direito de exclusividade é limitado, no espaço, aos contornos do Município em que se 
encontre o estabelecimento. Distinção entre título de estabelecimento e nome comercial. Recurso Extraordinário não 
conhecido com base na súmula nº 400. Relatório: (...) A propósito, ao recorrido ocorreu citar o Curso de Direito 
Comercial Terrestre, de João Eunápio Borges, em que o digno professor esclarece: "Não se confunda também, com o 
registro de nome comercial, o registro do título ou de insígnia do estabelecimento comercial, este é suscetível de registro 
que, no entanto, "somente prevalecerá para o município em que estiver situado o estabelecimento, considerando-se para 
esse efeito, como Município, o Distrito Federal" (arts. 115 do Código da Propriedade Industrial). Veja-se, como um 
exemplo, a diferença registrados no departamento da Propriedade Industrial como nome comercial a denominação Casa 
Guanabara Ltda. E, como título do seu estabelecimento sediado em Belo Horizonte, Casa Guanabara, a sociedade Casa 
Guanabara Ltda, poderá impedir o registro ou o simples uso de igual denominação em qualquer localidade do território 
nacional. Mas não conseguirá evitar que no Município de Betim, ou qualquer outro de sua proximidade, se instale outra 
Casa Guanabara. Porque, repita-se, o nome comercial (de pessoa, natural ou jurídica) goza de exclusividade em todo o 
país; e o título do estabelecimento (nome de coisa) assegura-a apenas no município de sua sede". (fls. 156/157). Idêntica 
exegese do texto legal foi feita por Waldemar Ferreira, em seu monumental Tratado de Direito Comercial (Ed. Saraiva, 
S.Paulo, 1962. 6º volume, p. 213). Pelo não conhecimento do recurso extraordinário . Brasília, 13 de agosto de 1974.José 
Francisco Rezek - Procurador da República . (fls. 213 a 216). Voto:  “Desde que, por lei e como ficou exposto, o registro 
do título de estabelecimento “somente prevalecerá para o Município em que estiver situado”, nada obsta a que exista num 
município estabelecimento com o mesmo título de outro estabelecimento de município diverso”. (p.611); R.T.J. 59/23, 
Relator Ministro Thompson Flores, R.T.J. 65/580, Relator Ministro Xavier de Albuquerque . 

700  Duval, op. Cit. 

701  Lógico que antes também:  “Em se tratando de título de estabelecimento, a proteção é apenas dentro do 
município. Nego provimento à apelação. O DES. HERMANN H. DE C. ROENICK: Revisei os autos, e a prova, como 
salientou o eminente relator, é palmar no sentido de demonstrar que "Savoy" é título de estabelecimento e não marca de 
serviço. Assim sendo, a proteção que decorre da lei é de âmbito apenas municipal”. Ap. n. 25.047 - Relator: DES. 
BONORINO BUTTELLI, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 12 de novembro de 1975.  
Pág. 250 Revista Forense - Vol. 257 Jurisprudência Civil 



Obviamente, nada tem a ver com a denominação do estabelecimento, 
pois nome e título, pela doutrina e pela lei, são inconfundíveis. É 
certo que a L. n. 5.772/71, no art. 119, relegou a proteção do nome 
comercial ou título de estabelecimento para legislação própria. Se 
essa legislação não foi editada e se não é aplicável o Código da 
Propriedade Industrial, tem-se entendido, com o endosso do eg. STF 
(RTJ, 92-676) que permanece em vigor o regramento precedente, 
caso contrário seria vazio o enunciado da continuidade da proteção 
ao título. Imprescindível, ainda, o registro, que apenas assegura a 
exclusividade do uso nos limites do domicílio do titular. E mais 
nítida se torna essa imprescindibilidade do registro se for lembrado 
que, sendo a proteção do título local, a proteção da marca se estende 
a todo território nacional. 

Autora e ré exercem suas atividades em lugares diferentes - 
Campinas e São Paulo - e, como está na sedimentada orientação do 
eg. STF, "o nome comercial de um estabelecimento tem sua 
influência adstrita à região onde se exerce a sua atividade. A 
confusão inexiste, pela simples localização diferente". Não teria, 
portanto, justificativa válida assegurar a exclusividade em todo 
território nacional, até mesmo por não ser o ramo de atividade tão 
universal, tão absorvente, a permitir a divulgação de seus negócios 
com essa amplitude territorial. (Ap. n. 30.143-1 - Relator: DES. 
OCTÁVIO STUCCHI¸ 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. 2 de agosto de 1983 702.  

De que local?  

Gama Cerqueira, ao lembrar que, mesmo na vigência do registro, a oponibilidade do 
título de estabelecimento poderia ser menor que o Município (“nas grandes cidades, 
porém, admite-se a coexistência de estabelecimentos congêneres com o mesmo nome, 
ou nome semelhante, quanto situados em bairros distantes uns dos outros, o que exclui a 
possibilidade de confusão e do desvio da clientela”) aponta para os limites da proteção 
vigente. 

A proteção é essencialmente pela concorrência desleal. Em nosso Tratado de 2010 703, 
tratando da área geográfica em que a concorrência (leal ou desleal) existe,  assim 
lembramos:  

A fixação do mercado pertinente depende de fatores geográficos, 
tecnológicos e principalmente históricos. Uma padaria, especializada 
em pão francês, atenderá seu bairro, não competindo com outra em 
bairro distinto; uma pizzaria de entrega a domicílio terá um mercado 
maior. O mercado de açúcar, com maior ou menor influência das 
barreiras alfandegárias, tem escala internacional. Os tribunais têm 
aceitado tal fixação como elemento primário de análise 704. 

A Comissão Européia define o mercado geográfico relevante, para 
efeitos de análise antitruste, como “o território no qual as empresas 

                                           
702  Pág. 233 Revista Forense – vol. 291 jurisprudência civil 

703  BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010, vol. I, cap. III, [ 2 ] § 4. 5. - 
Quarto requisito: definição geográfica da concorrência 

704  "Empresas com atividades idênticas e sediadas no mesmo território não podem usar denominações 
semelhantes, por induzir a clientela à confusão e possibilitarem a concorrência desleal. (TJESP, AC nº 106.046-2-SP, 
de 11.06.86, in RJTJSP/LEX-103/214-215); 



interessadas intervêm na oferta e procura de produtos ou serviços, no 
qual as condições de concorrência são suficientemente homogêneas 
e em que as condições de concorrência são substancialmente 
distintas das prevalecentes em territórios vizinhos.” 705 

Tal definição geográfica, crucial quando se apura a concorrência 
desleal, diminui de importância na proporção em que o interesse 
jurídico em questão tem seus limites geográficos definidos por lei, e 
não pelo fato da efetiva concorrência. Assim, seja qual o mercado 
pertinente, uma marca registrada terá proteção nacional, e o nome 
comercial o do estado ou estados pertinentes. No entanto, não se 
eliminará sua importância mesmo nesses casos, já que – por exemplo 
- quando se analisa a efetiva lesividade de uma violação dessa 
marca, o mercado efetivo, e não o legal, será tudo como parâmetro, 
sob pena do ataque ao due process of law, vedado pelo art. 5º da 
Carta da República. 

E em nosso Proteção de Marcas de 2007: 

7.2.2.1. A marca não registrada 

Uma marca não registrada tem, em princípio, proteção apenas nos 
exatos limites geográficos de fato de seu mercado pertinente706. Ela é 
protegida, sob os parâmetros da repressão à concorrência desleal, do 
jeito em que é efetivamente usada na realidade da concorrência entre 
agentes econômicos707.  

Entenda-se que não estou atribuindo ao título de estabelecimento a natureza de marca; 
apenas indicando que, como a marca não registrada é protegida só pelo direito comum 
(e pela concorrência desleal), o título de estabelecimento passa por idêntica vicissitude.  

A colisão de título de estabelecimento e marca 

Não se há de admitir, no direito vigente, que um título de estabelecimento impeça 
registro de marca. Como notava Pontes de Miranda, falando do impedimento ao registro 
de uma marca por efeito da preexistência de título de estabelecimento:  

Naturalmente, quando se fala de nome comercial, de título de 
estabelecimento, ou de insígnia, não se pode pensar em nome 
comercial ainda não registrada, nem em titulo de estabelecimento 
ainda não registrada, ou em insígnia ainda não registrada, salvo se há 
outro óbice jurídico, como o de se tratar de nome civil, ou de 
família. Pode haver concorrência desleal. 708 

Vale dizer, quando havia registro, só sé protegia este, nunca se permitindo que títulos 
não registrados impedissem o registro de marcas.  Eliminado o registro, o título 
ganharia robustez, mais proteção do que antes teria? 

                                           
705  Ato de Concentração CADE 27/95, voto da relatora.  

706  [Nota do original] Nesse contexto, a construção desse critério se aproxima em muito da territorialidade das 
marcas estaduais americanas, como se vê em B. Dinwoodie,Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law 
From the Nation-State, op. cit., p. 893-897. No entanto, pelo menos no sistema brasileiro, não há vínculo necessário 
no direito vigente entre a marca e o fundo de comércio ou estabelecimento, com exceção do caso do direito de 
precedência ao uso.  

707  [Nota do original] Os efeitos do renome e notoriedade da marca podem excepcionar essa regra, conforme a 
lei. 

708  Pontes de Miranda, op.cit., loc. Cit., 2.013. Marcas Irregistráveis 



Sem dúvida, não se prestigia o nome de empresa não protegido nas Juntas Comerciais, 
salvo na hipótese da aplicação extraterritorial do art. 8 da CUP; o título assim passa a 
carregar mais peso jurígeno do que o nome. A natureza local e restrita do título de 
estabelecimento torna desequilibrado esse efeito, quando uma marca não registrada não 
o teria, salvo através dos mecanismos limitados da precedência (por exemplo, não se 
exige do título o uso por pelo menos seis meses anteriores....).  

Note-se que a criação da marca de serviço pelo CPI de 1967, pois que antes não havia, 
justificou em parte a eliminação dos títulos de estabelecimento entre os registros; era o 
título de estabelecimento a maneira de se proteger hotéis, bancos, etc., que estavam 
excluídos da proteção marcaria, como se vê da jurisprudência correspondente à época.  

Assim, se aquele que usa título de estabelecimento podia exercer a pretensão do registro 
de marcas de serviços, por assim utilizar seu signo, deve fazê-lo com diligência e 
cuidado, ou valer-se quando pertinente da pretensão do direito de precedência.   

Parece, assim, razoável entender que – tendo o art. 118 da Lei 5.772/71 remetido a 
proteção dos títulos para a legislação própria, mantendo-se os registros em curso até seu 
término, mas preservando a rejeição das marcas que colidissem com títulos de 
estabelecimento, a colisão se daria com os títulos ainda registrados. A manutenção do 
mesmo preceito na lei atual não importa em dar aos títulos de estabelecimento mais 
peso e importância do que das marcas não registradas, que não tem o mesmo direito de 
impugnação não qualificado.   

Veja-se bem que nosso entendimento não tem sido prestigiado pelo TRF2 709, talvez 
porque ainda não se tenha suscitada a questão.  

Distintividade minima 

Exigência absoluta quando a proteção do título por registro concedia exclusividade, 
entendo que a distintividade de um título de estabelecimento deva ser demonstrada, para 
que haja oponibilidade. Notou-o, em voto divergente, o Des. André Fontes 710: 

Demais disso, sobreleva enfatizar que, a despeito de possuírem 
contornos distintos a marca e nome empresarial ou mesmo o título 
de estabelecimento, o elemento característico desse último que 
venha a ser desprovido de originalidade não tem o condão de 
impedir o registro de marca.  Muito embora inexista na legislação 
específica qualquer menção a nomes empresariais ou títulos de 

                                           
709  Nos seguintes acórdãos foi reconhecido o valor de título de estabelecimento como fundamento de nulidade de 
registro de marca: APELACAO CIVEL 401658, proc. 2004.51.01.511859-1, Primeira Turma Especializada do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, 11 de novembro de 2008, "Renascentista"; AGRAVO 
2006.02.01.009831-6, 2a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por maioria, 26 de junho de 
2007; Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, 28 de agosto de 2002 (Do relevante da 
ementa: IV - Até o advento da Lei 5.772-71, o "título de estabelecimento" poderia ser registrado como propriedade 
industrial (art. 3.º "b" do Decreto-Lei n.º 7.903-45). A atual Lei de Propriedade Industrial voltou a conferir proteção, 
somente com relação ao elemento característico ou diferenciador, ao nome comercial e ao título de estabelecimento 
(artigo 124, V da Lei 9.279-96). V - Em que pese ao vácuo legislativo ocasionado pela vigência Lei 5.772-71, nossas cortes 
superiores se mostraram sensíveis ao descompasso entre a lei e a realidade em pronunciamento realizados à época, 
conferindo tratamento equânime à marca, ao nome comercial e ao título de estabelecimento no que tange a proteção da 
propriedade industrial (REsp n.º 30636 e 9142). VI - Embora o item 17 do artigo 65 da Lei 5.772-71 literalmente confira 
proteção somente à "marca alheia registrada" (e não titulo de estabelecimento), mostra-se irrelevante o aspecto distintivo. 
Uma interpretação lógico-sistemática do dispositivo ultrapassa a mera literalidade da lei e faz prevalecer os princípios 
norteadores da proteção à propriedade industrial, tais como a repressão à concorrência desleal (art. 2.º, "d"), a 
exclusividade (art. 59 e 64), a especialidade, a originalidade e a novidade.) 

710  AGRAVO 2006.02.01.009831-6, 2a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por 
maioria, 26 de junho de 2007 



estabelecimento não dotados de criatividade, pode-se aplicar o 
mesmo critério que rege as marcas. 

Nesse paralelismo de raciocínio, certo é que dentre os requisitos que 
autorizam o registro marcário está a distinguibilidade, pelo qual 
devem os termos ou expressões utilizados para tal fim ser dotados de 
certo grau de criatividade, em relação aos produtos ou serviços 
assinalados. Essa orientação é uma daquelas que pautam as ditas 
cláusulas de irregistrabilidade previstas no art. 124 da Lei 9.279-96,  
como forma de se evitar a concorrência desleal, uma das regras 
básicas da Convenção da União de Paris, internalizada por meio do 
Decreto 635, de 21 de agosto de 1992. E a concorrência desleal pode 
advir, indubitavelmente, da possibilidade de confusão, pelo 
consumidor, quanto aos produtos ou serviços que se pretende 
usufruir. 

No caso dos autos, o registro impugnado da marca nominativa 
titularizada  pelo ora agravante – DACOLONIA – repete elemento 
característico do título de estabelecimento da agravada – 
RAPADURA DA COLONIA. Todavia, é induvidoso que o a 
expressão DA COLONIA é comum e vulgar, mesmo para a classe 
específica de “rapaduras, pé de moleque, melado, doces cristalizados 
(confeitos), mariola, cocadas, balas, merengue, mel”, razão pela qual 
inexiste a suficiente distintividade e originalidade, aptos a 
autorizarem a proteção marcária. 

De fato, admitir a exclusividade in casu assemelha-se a assegurar 
verdadeiro monopólio, o que é diametralmente oposto à essência das 
ditas cláusulas de irregistrabilidade previstas na Lei da Propriedade 
Industrial, qual seja, a garantia da livre concorrência.   

O estatuto jurídico dos títulos de estabelecimento no direito vigente 

Como indicado acima, os títulos de estabelecimento são as denominações que servem 
para distinguir o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ou relativo a 
qualquer atividade lícita.  

Essencial é distinguir – como põe Pontes de Miranda – título de estabelecimento é nome 
de coisa, não de pessoa, mas não é distintivo de produtos e serviços. Enquanto 
distinguindo produtos ou serviços, no comércio, tem-se marca; enquanto distinguindo-
se pessoas, tem-se nome de empresa 711.  

De 1934 a 1971, os títulos de estabelecimento eram suscetíveis de proteção por registro, 
que lhes dava exclusividade de uso no âmbito municipal. Extinto tal registro, por força 
do art. 118 da Lei 5.772/71 a proteção passaria para “lei própria”.  

Vale dizer, os títulos de estabelecimento, em proteção ativa, recaem essencialmente no 
âmbito da concorrência desleal, como outros tantos signos distintivos desprovidos de 
registro. Assim, já não mais sujeitos a um limite municipal, sua proteção, quando 
deslealdade existir, será a dos limites geográficos da concorrência real e factual;  e não 
mais.   

                                           
711  Assim, indevida a longuíssima extrapolação segundo a qual “artigo 1155 do código civil ao  estabelecer que 
“equipara-se ao  nome empresarial para os efeitos de proteção da lei a denominação das sociedades simples, as 
associações e as fundações” abrangeria o título de estabelecimento. O nome da autora das ações é distinto do título de 
estabelecimento.  



Podem títulos de estabelecimento não registrados obstarem registro de 
marca?  

Apenas os títulos de estabelecimento registrados – como lembra Pontes de Miranda – 
tinham legitimidade para impugnar pretensão de registro de marca.  

Com a extinção dos registros, o código de 1971 manteve a vedação de registro de marca 
quando colidente com a de título de estabelecimento ou de nome  comercial. À época, 
porém, por força do mesmo código que abolira os registros, mantinham-se em vigor os 
títulos registrados anteriores, os últimos dos quais vigeram até, possivelmente, 20/12/ 
1981.  

Com o Código de 1996, a norma prescreve como irregistrável no art. 124:  

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou 
diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de 
terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes 
sinais distintivos; 

Pareceria, assim, que o título de estabelecimento não registrado obstaria 
incondicionalmente o registro de marca contrastante. Até agora, assim tem entendido a 
jurisprudência do 2TRF.  

Entendemos que tal interpretação não é razoável. Não há outra hipótese de signos não 
registrados protegidos de forma incondicional 712 – como se fosse o direito 
personalíssimo dos nomes civis (e nem mesmo exige-se a notoriedade imposta aos 
pseudônimos). Ou seja, mesmo os títulos obscuros, reservados, de um sapateiro 
conhecido mal e mal por meia dúzia de pessoas de um aldeia do Guaporé, estariam 
protegidos, se tal interpretação procedesse.   

Mesmo a marca não registrada, que é objeto do mesmo tipo de proteção ativa – pela 
concorrência desleal – está sujeita a regime específica de objeção, que é o do direito de 
precedência. O art. 129, que consigna o direito de precedência de marca impõe 
condições para exercício de tal direito: 

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, 
usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou 
semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, 
semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. 

Com efeito, o dispositivo do art. 124 não exige boa fé; não limita aos títulos usados no  
território nacional; não requer uso por seis meses, não exige distinguir ou certificar 
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Apenas coloca como pressuposto que 
seja suscetível de causar confusão ou associação.  

Mais ainda, não está o título sujeito a uso obrigatório; pode interromper seu emprego 
seu sofrer caducidade; não está sujeito a pagamento de decênios ou anuidades; não está 

                                           
712  Note-se, no entanto, que Douglas Gabriel Domingues, mantendo-se na assimilação de títulos de 
estabelecimento e nomes de empresa, eliminados do sistema jurídico brasileiro desde 1945: DOMINGUES, Douglas 
Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Ed. Forense; Rio de Janeiro, 2009, p. 415, “6. A proibição supra 
visa proteger o título de estabelecimento ou o nome da empresa impedindo sua usurpação e evitar que o consumidor seja 
confundido quanto à procedência do produto ou artigo. De assinalar que para gozar da proteção legal, o título de 
estabelecimento ou nome de empresa não se acham obrigados a depósito ou registro, não necessitando também fazerem 
parte de uma marca de fábrica ou de comércio, pois a proibição em causa acha-se inscrita no art. 8° da Convenção de 
Paris, Revisão de Estocolmo (1967): art. 8° O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação 
de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio". 



sujeito a limitações; não está sujeito a nenhum dos requisitos relativos à função social 
dos signos distintivos protegidos.  

Assim,  a proteção negativa – obstativa de registro – excede desmesuradamente a 
positiva. O título de estabelecimento será protegido, em sua esfera positiva, excluindo 
concorrentes, só na presença de deslealdade, na rua, bairro, cidade ou região onde existe 
concorrência. Pois esse titular, que não poder excluir competidor num outro bairro, pode 
fazê-lo – negativamente – em nível nacional. 

Mais ainda, não se exige que, para fazê-lo, o titular exercite direito de pedir marca, 
como a lei o faz para o caso das outras marcas não registradas: a do seis bis CUP e o da 
exceção Pouillet (art. 124,  XXIII):  

 Art. 158. (...)      § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação 
de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se 
comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de 
registro da marca na forma desta Lei. 

Em suma, a potencialização ofensiva deste valor concorrencial, sem qualquer 
contribuição correlativa ao interesse social, e ao desenvolvimento econômico e 
tecnológico do País, configura desbalanceamento írrito à Constituição. É valor obstativo 
de concorrência honesta e séria,  e como potencial atentado à liberdade de iniciativa, 
merece leitura razoável. 

Como fazer tal leitura? 

Em primeiro lugar, não deixando que a pretensão obstativa exceda os limites da efetiva 
proteção concorrencial. Um número importante de decisões nas quais se consagrou o 
título contra a marca aponta que a lide surge em contexto local, nas lindes da real 
concorrência, em que o concorrente desleal procurou legitimar sua ilicitude pelo pedido 
de registro 713.  Neste contexto, a proteção não demasia os pressupostos constitucionais. 

Em segundo lugar, prestigiando o sistema no qual se vincule o direito de obstar ao 
exercício sincero e leal de direito próprio, através de pretensão já exercida na forma do 
art. 158 § 2º do CPI/96. 

Em terceiro lugar, que se exija ao título obstador pelo menos os mesmos requisitos da 
precedência: boa fé; que o título seja usados no  território nacional; uso por seis meses, 
uso para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. 

Em quarto lugar, que a pretensão se funde em exercício prudente e honesto da atividade 
empresarial, sem abandono ou renúncia, e com a diligência normal e esperada de um 
agente econômico na demanda pela proteção marcaria correspondente.  

 Por último, se a pretensão marcaria obstada for pública e conhecida, ou, no dizer do art. 
124, XXII, “marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão 
de sua atividade”, que não se prestigie o ato de “postergar o exercício de um direito por 
largo lapso de tempo e com isso propiciar investimentos patrimoniais ou mesmo moral 
na expectativa do não exercício do mesmo direito em outra oportunidade (suppressio)”.  

Sem tais requisitos, entendo que a pretensão obstativa de registro fundada em título de 
estabelecimento é contra direito. 

 

                                           
713  Caso do Bar do Pedrão de Mariporã da serra da Cantareira; caso da  Casa Alegria, Apelação Cível, 91.02.07340-
4, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, 28 de agosto de 2002 (neste caso, aliás, o beneficiário era 
titular de registro de título de estabelecimento desde 1950). "Pé quente", RE 30.636-3, 14 de setembro de 1993.   



 A questão dos prazos de prescrição relativos às marcas 
 

 

 

Denis Borges Barbosa (2009)  

 

 Em obra recentíssima 714, 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.715 

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 registro716.  

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 717:  

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. 

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 

                                           
714 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. 

715  [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. 

716 [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. 
717 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. 



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. 

 



Patentes 



Revisitando a inação do titular da patente 
 

Denis Borges Barbosa (2009) 

Do consentimento do titular 

A questão aflorada neste estudo é o do efeito do consentimento do titular de direitos 
relativos a inventos, perante atos de terceiros.  

Assim é que examinaremos: 

(a) Como se interpretar a presença ou ausência de consentimento pelo titular de direitos 
relativos a um invento, de determinados comportamentos por terceiros que – não 
houvesse consentimento – ofenderiam a exclusiva;  

(b) Os efeitos e requisitos para manifestar a proibição, no caso de pedidos de patentes 
ainda não deferidas; e 

(c) Os efeitos da inação do titular quanto ao comportamento de terceiros. 

O que dispõe a lei 

A lei assim se refere ao consentimento:   

Art. 42.  A patente confere ao seu titular o direito de impedir 
terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à 
venda, vender ou importar com estes propósitos: 

I - produto objeto de patente; 

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 

Como dissemos em Uma Introdução, 2ª. Ed 718: 

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou 
importar  com estes propósitos, tanto o produto objeto de patente, 
quanto o processo, e até mesmo o produto obtido diretamente por 
processo patenteado (CPI/96, art. 42). 

Da noção de consentimento no art. 43 do CPI/96 

Assim, a noção de consentimento é crucial para a fixação da exclusiva. Tal constatação 
impõe uma detalhada análise 719: 

Crucial, em todo contexto do conteúdo da exclusividade dos direitos 
da propriedade industrial, é a noção de consentimento do titular. 
Muito embora esteja claro o intuito de se exigir uma autorização do 
titular, cabe aqui a aplicação precisa dos critérios de interpretação 
impostos necessariamente pelo modelo constitucional brasileiro, 
remetendo-se o leitor para o segundo capítulo deste livro, na seção 
pertinente à interpretação das normas de propriedade intelectual.  

                                           
718718 BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual (2a. Ed). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2003. P.p. 461.  
719 Id. Ead. 



Tais parâmetros, em brevidade perfurante, são os de Carlos 
Maximiliano: 

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos 
casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a 
verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga 
oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público”.720 

A patente e exercício de seus direitos – o consentimento - se 
interpreta sempre a favor do público, e não do titular. 

Consentimento será tanto o expresso, quanto o tácito, valendo 
claramente o dito qui tacet videtur consentire si loqui debuisset ac 
potuisset. No caso, existe o dever de expressar a vedação, por todos 
os meios possíveis, não se aplicando quanto aos produtos colocados 
correntemente em circulação uma presunção de que eles possam 
estar sob restrição de patente. O que a lei e as convenções 
internacionais precisam é que não existe requisito formal de 
indicação de patente para se exercer o direito – mas isso não cria 
para o consumidor ou empresário em geral o dever de consultar no 
INPI a vigência e aplicabilidade de todos direitos de patentes 
aplicáveis às mínimas engrenagens do seu relógio de pulso. 

Assim, objetivamente, há que se supor que o titular sempre consente 
na utilização econômica do invento, pois tal utilização é conforme 
com os fins naturais da produção para o mercado. Em suma, se o 
titular optar por não expressar sua negativa de consentimento de 
forma ostensiva e eficaz – não ficará privado do seu direito, nem do 
exercício de seu direito, mas não poderá exercê-lo contra quem não 
tinha dever legal de presumir falta de consentimento no contexto 
fático e constitucional onde o livre fluxo de bens e serviços é 
presumido – em particular sob as regras da OMC. 

 De outro lado, do ponto de vista subjetivo, não se há que presumir 
que cada terceiro tenha agido em culpa ao utilizar-se 
economicamente do invento. Se o titular, ou terceiros que por ele 
agem – inclusive licenciados -, deixou de tomar todas as precauções 
para expressar a negativa de consentimento, é natural que cada um 
presuma o livre fluxo de bens e serviços na economia. Se todo o 
contexto justifica mesmo a aparência de consentimento – como a 
aquisição de licenciado que não poderia vender – não cabe ao 
terceiro adquirente o dever de inspecionar o teor exato da licença e 
os livros de registro de fabricação que indiquem o eventual excesso 
no número dos produtos permitidos na licença.  

O segundo aspecto a considerar é que só exige consentimento onde o 
consentimento é legalmente exigível; quando o produto é fabricado, 
ou o processo é usado, sem que a lei imponha o consentimento do 
titular – por exemplo, quando sob licença compulsória, ou ao abrigo 
de uma das limitações do fair usage, ou quando a patente expirou ou 
não existe no país a quo. O núcleo do consentimento é o poder de 
negá-lo, e a lei não exigirá consentimento onde esse poder não 
exista.  

                                           
720 [Nota do Original] ob. cit., p. 232 



Assim, o ponto crucial do consentimento é que “se o titular, ou terceiros que por ele 
agem – inclusive licenciados -, deixou de tomar todas as precauções para expressar a 
negativa de consentimento, é natural que cada um presuma o livre fluxo de bens e 
serviços na economia”. 

Essa regra se aplica em particular em todas as hipóteses em que o contexto, como por 
exemplo, o trato contínuo entre as partes, sem manifestação da pretensão de proibir o 
uso da tecnologia, ou outra atividade tornada exclusiva, seja manifestamente 
incompatível com a intenção de se valer do privilégio. Na dúvida, há que se entender 
que a falta de proibição – vedação ativa, eficaz e clara - é consentimento.  

Da presunção de consentimento ao dever de notificar 

A questão se coloca com especial pungência em face de uma característica do sistema 
de patentes brasileiro, que se acha expressa no art. 44 do CPI/96: 

Art. 44.  Ao titular da patente é assegurado o direito de obter 
indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em 
relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e 
a da concessão da patente. 

§ 1º. Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do 
conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-
se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a 
partir da data de início da exploração. 

§ 2º. Quando o objeto do pedido de patente se referir a material 
biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o 
direito à indenização será somente conferido quando o material 
biológico se tiver tornado acessível ao público. 

§ 3º. O direito de obter indenização por exploração indevida, 
inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, 
está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41. 

Assim, uma vez concedido o privilégio, a exclusiva se faz sentir em seus efeitos civis e 
penais daí por diante, mas – no tocante aos efeitos civis – há retroação a período 
anterior à concessão. Neste período, o eventual terceiro, usuário da tecnologia, inclusive 
e especialmente aquele de boa fé, estaria cometendo um ilícito potencial, em face de 
uma proibição futura.  

Temos há muito sustentado, em nossa prática de ensino de Direito de Propriedade 
Intelectual, que a eficácia dessa retroação, salvo a prova de ciente má fé do terceiro 
usuário, depende de que o depositante da patente notifique o terceiro da existência do 
pedido, do seu juízo de que as reivindicações de sua pretensão de exclusiva cobrem a 
atividade do terceiro e de sua intenção de valer-se do ius prohibendi com efeitos 
retroativos. 

O entendimento convencional é de que, no entanto, a publicação a que se refere à lei 
teria o efeito erga omnes capaz de retirar a boa fé de qualquer terceiro. De que haveria 
um dever de todo empresário de pôr-se a ciência, continua e incessantemente, das 
publicações do INPI. 

Essa posição – de que existiria um dever de todo empresário de acompanhar 
minuciosamente todos os pedidos de exclusiva perante o INPI – encontra expressão 



judicial em relação às marcas 721. Mas tais conclusões, ainda que topicamente suscitadas 
por casos óbvios de má fé em matéria de signos distintivos, dificilmente conservam 
qualquer razoabilidade no tocante ao efeito retroativo previsto no art. 44 do CPI/96 722. 

Com efeito, ao contrário do que se poderia afirmar quanto ao dever de cautela de cada 
pessoa, de investigar contínua e incessantemente a existência de patentes e de pedidos 
de patentes que impeçam ou venham eventualmente vedar – com efeito retroativo – o 
livre exercício da atividade econômica, o princípio central da economia competitiva é a 
liberdade de iniciativa e de exercício das indústrias.  

Não se pode assimilar o privilégio instituído para fins privados, como a patente o é, com 
as normativas públicas que fruem - por ficção – da presunção juris et de jure de ciência 
geral. Nem se confunde a lei que os institui com os privilégios individuais que são 
concedidos pelo INPI após complexo procedimento. 

Da publicação do conteúdo dos pedidos de patentes 

Assim descrevemos a publicação do objeto dos pedidos de patentes: 

Conforme a lei brasileira e de muitos países, com a publicação do 
pedido de patente, o conteúdo do invento cai em conhecimento 
público: a tecnologia, ainda que restrita pela proteção jurídica, passa 
a ser acessível a todos, satisfazendo um dos requisitos da função 
social da propriedade intelectual. Outros países diferem a publicação 
para o momento da concessão do pedido, após o exame. 

Como esclarece o art. 30 § 2º.do CPI/96, a publicação na RPI 
constará de dados identificadores do pedido de patente, ficando 
cópia do relatório descritivo, das reivindicações do resumo e dos 
desenhos à disposição do público no INPI. Assim, a publicação 

                                           
721 No entanto, julgados há que entendem que ignorar uma exclusiva seria ignorar a lei que a possibilitou, o que é um 
erro lógico:  (...)  Na tentativa de justificar tal procedimento, a ré limitou-se a dizer que seu representante agira de 
boa-fé, eis que lhe parecera que "Nomination" era apenas a designação comumente utilizada para indicar pulseiras de 
uma determinada espécie, podendo ser normalmente usada, assim como se usa a palavra "bombril" para significar 
palha de aço. A esse respeito, impõe-se a consideração de que, ainda que tenha o representante da requerida agido em 
virtude de tal impressão errônea, as alegações referidas apenas afastam a existência de dolo, mas não de culpa, pois 
demonstram, claramente, a negligência da ré. Evidentemente, esta não pode alegar o desconhecimento da Lei nº 
9.279/96, nem de que, no Brasil, as marcas que gozam de proteção jurídica são registradas junto ao INPI. Assim, 
cabia-lhe, antes de se utilizar, indiscriminadamente da designação "Nomination", verificar, junto a tal órgão, se se 
tratava de marca registrada. Com essa simples providência, a ré teria evitado a prática do ilícito e a provocação de 
prejuízos à autora, única empresa que tinha o direito de explorar a marca no país. Evidenciada, pois, a falta de 
diligência da requerida, deve ser esta responsabilizada pelos danos morais sofridos pela requerente. Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, Número do Processo: 1.0145.03.069595-4/001(1)), Relator: Eduardo Mariné da Cunha, Data 
do Acórdão: 20/04/2006. 
722722 É de se notar a aparente dissensão de Gama Cerqueira quanto a esse ponto. Diz ele: “A prova do dolo, porém, 
não é necessária, cabendo ao acusado provar a sua boa-fé, a fim de isentar-se da responsabilidade pela infração. O 
dolo está implícito na infração e o infrator presume-se de má-fé; a êle compete destruir a presunção. A escusa de boa-
fé, em delitos desta natureza, dificilmente poderá ser provada. Quem falsifica produto privilegiado ou emprega 
processo garantido pela patente não pode invocar boa-fé, pois, em regra, o infrator age ciente e conscientemente de 
que está violando o privilégio de terceiro e infringindo a lei. A ignorância da existência da patente não pode ser 
utilmente invocada, pois o privilégio presume-se de todos conhecido e a mais rudimentar prudência aconselha a quem 
vai explorar um produto ou empregar processo industrial que prèviamente se certifique sobre a existência de algum 
privilégio. A ignorância. da lei ou a sua errada compreensão também não eximem de pena o infrator (Cód. Penal, art. 
16). Como, pois, poderá infrator provar boa-fé quando, em geral, é a própria descrição da patente que lhe serve de 
guia para obter o produto ou empregar o processo privilegiado? Aos juízes e tribunais, entretanto, compete à soberana 
apreciação da escusa invocada, apreciação, aliás, que deve ser norteada por critério rigoroso, pois o infrator raramente 
descura de tomar as precauções necessárias e de preparar elementos para a sua defesa.”. CERQUEIRA, João da 
Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Volume II, Tomo I, Parte II. Rio de Janeiro: Edição Revista Forense, 1952. 
No entanto, o autor fala do crime de violação de patentes, após sua concessão, e não do efeito retroativo.  



consiste de uma notificação no órgão oficial da disponibilidade das 
cópias do pedido à análise do publico em geral; mas estas 
permanecem no INPI 723. 

Assim, essa publicação não tem efeitos erga omnes, mas essencialmente pro omnes¸ na 
proporção em que tem por propósito e efeito lançar a tecnologia em conhecimento 
público. Sua função não é de notificar a todos da existência da pretensão. Mesmo 
porque só depois, e muito depois, da publicação, virá a exclusiva, que, nos lindes do 
pedido indicial, pode ser coisa completamente diversa do publicado.  

Em que consiste a publicação do pedido 

Vejamos o que ocorre com essa publicação: 

Da publicação resultam importantes efeitos: inicia-se a fase 
multilateral do procedimento contencioso administrativo, com 
participação potencial de todos terceiros interessados. Começa a 
correr, igualmente, o prazo durante o qual o titular, após a concessão 
da patente, pode retroativamente haver perdas e danos pela violação 
de seu direito (com as exceções previstas no §§ do art. 44). 

Após a publicação, também, inicia-se o prazo para deflagrar o exame 
técnico do pedido. O pedido de patente retirado ou abandonado será 
obrigatoriamente publicado (art. 29 do CPI/96)  . 

(...)  

O que se publica: o relatório descritivo. 

Elemento crucial da funcionalidade do sistema de patentes, o 
relatório descritivo tem por finalidade expor a solução do problema 
técnico em que consiste o invento. Normalmente, o relatório inclui a 
descrição do problema, o estado da arte, ou seja, as soluções até 
então conhecidas para resolvê-lo, e a nova forma de solução - 
indicando em que esta altera o estado da arte. 

Os limites técnicos da patente, circunscritos pelas reivindicações, 
são os existentes no relatório descritivo. Assim, a propriedade 
intelectual pertinente está necessariamente contida no relatório, 
embora não tenha que ser tão ampla quanto este. O primeiro objetivo 
do relatório é, desta forma, a definição do espaço reivindicável. 

A exigência de novidade faz com que seja necessária ampla 
divulgação dos inventos patenteados, geralmente impedindo a 
concessão de outras patentes sobre o mesmo objeto. A publicação do 
relatório descritivo satisfaz a este propósito, ao incorporar a 
informação ao estado da arte. 

O relatório ainda preenche a finalidade de difusão tecnológica que 
justifica o sistema de patentes, dando acesso público ao 
conhecimento da tecnologia. Com a publicação, os documentos 
relativos ao invento tornam-se de livre acesso, possibilitando aos 
oponentes do pedido os meios de contestarem o privilégio ou a 
utilização dos conhecimentos em questão. Além disso, findo o prazo 

                                           
723 Uma Introdução, op. Cit. 2ª. Ed., 2003. Com a disponibilização do conteúdo das patentes, inclusive as brasileiras, 
na Internet, a última observação mudou de propósito. Mas isso se deu faz poucos anos, permanecendo ainda a massa 
de informações relativas às patentes - especialmente as brasileiras – em suporte físico. 



de proteção, o relatório deve servir para a exploração industrial do 
invento. 

Como se vê, a publicação não cria obrigações, mas disponibiliza informações. Não gera 
sequer o dever de acompanhar o processamento do pedido. 

Com efeito, esta publicação não corresponde a uma constituição de direito, que se 
afirma erga omnes independentemente da ciência das partes contra as quais o direito se 
institui. Ela simplesmente é divulgação como o é a notificação em Diário Oficial de que 
uma ação foi proposta quanto a terceiro, cujos detalhes (salvo segredo de justiça 724) 
estão livres ao acesso de todos terceiros.   

O magistério da Súmula 375 do STJ 

No entanto, essa modalidade de publicação não constitui presunção de má fé de 
terceiros, nem de que tais terceiros se achem incondicionalmente e sem prévia 
notificação expostos ao jus persequendi do titular do eventual e futuro direito de 
exclusiva. 

Apóia-nos em nossa convicção a Sumula 375 do STJ, segundo a qual  

"O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da 
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro 
adquirente". 

Com efeito, não basta em nosso sistema jurídico a simples publicidade de uma 
possibilidade futura de efeito erga omnes para constituir a má fé. É necessário, para 
haver constrição, a constituição efetiva e para o futuro do jus persequendi. Como o 
ilumina um dos acórdãos de base da Súmula 375 725:  

REsp 739388. Para a demonstração do 'consilium' 'fraudis' não basta 
o ajuizamento da ação. A demonstração de má-fé, pressupõe ato de 
efetiva citação ou de constrição judicial ou de atos repersecutórios 
vinculados a imóvel, para que as modificações na ordem patrimonial 
configurem a fraude. Validade da alienação a terceiro que adquiriu o 
bem sem conhecimento de constrição já que nenhum ônus foi dado à 
publicidade.Os precedentes desta Corte não consideram fraude de 
execução a alienação ocorrida antes da citação do executado 
alienante.  

A autonomia do ius prohibendi em face da boa fé 

O que se questiona aqui não é certamente o efeito erga omnes de uma patente, nem se 
postula que o usuário da tecnologia objeto do privilégio – mesmo se usuário de boa fé – 
não seja colhido pela proibição. Pelo contrário, assim dissemos em estudo recente 726: 

A natureza desses direitos é  o monopólio 
727

 – ou uso privativo no 
mercado – e, assim, tal natureza se expressa num poder de proibir 
terceiros de usar o nome empresarial.  

                                           
724724 Incidentalmente, cabe lembrar que também há patentes que correm em segredo segundo a lei brasileira e várias 
normas estrangeiras: aquelas que digam respeito à defesa nacional.  
725 http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:REsp 739388 
726726 BARBOSA, Denis Borges, Por uma visão imparcial das perdas e danos em Propriedade Industrial, in, 
Charlene Ávila, org., Novas perspectivas do desenvolvimento sustentável: Propriedade Intelectual, Inovação 
Tecnológica e Bioenergia no século XXI, Ed. UCG, 2009, no prelo, encontrado em 
http://denisbarbosa.addr.com/recomposicao.pdf 



Esse poder de exclusão independe de qualquer dano, lesão, culpa, 
boa ou má fé 

728
, e se exerce contra todas pessoas sem exceção. 

Assim, o titular desses direitos tem direito, incondicionalmente, à 
prestação estatal que imponha coativamente a qualquer pessoa a 
obrigação de não-fazer (não usar o nome empresarial). No nosso 
sistema jurídico, isso implica em um comando judicial sob sanção de 
uma astreinte. Como ocorre com toda e qualquer obrigação de não 
fazer 

729
.  

Sendo esse o remédio primeiro à violação de exclusiva, a 
recomposição patrimonial, são secundárias - e devem ser assim 
tratadas -, a reparação do eventual e excepcionalíssimo dano moral, 
assim como todas as outras formas de reparar os efeitos de uma 
infração da exclusiva 

730

.  

O não exercício da tutela proibitória, quando o titular do direito tem 
ciência da infração, o sujeita ao princípio do dever de minorar o 
dano 

731

; especialmente quando o infrator  se beneficia da sua própria 
boa fé, o não uso do interdito na primeira hipótese possível sujeita  o 
titular aos efeitos da supressio 

732
. Essas são algumas das 

                                                                                                                            
727 [Nota do Original] O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades 
econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, 
sendo redundantes e desprovidas de significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem". 
2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies. (I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento 
--- a propriedade industrial, monopólio privado; e (II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia. (STF; 
ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18) 

728 [Nota do Original] “the "heart of [a patentee’s] legal monopoly is the right to invoke the State’s power to prevent 
others from utilizing his discovery without his consent". Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. 
100, 135 (1969). "[E]xclusion may be said to have been of the very essence of the right conferred by the patent, as it 
is the privilege of any owner of property to use or not use it, without question of motive". Continental Paper Bag Co. 
v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 429 (1908). 

729 [Nota do Original] A tutela ou decisão final que deferir uma cominação para evitar a continuação do ilícito, em 
matéria de propriedade intelectual, não pode usar parâmetros menos restritos do que os empregados para proteger os 
demais objetos de direito, como notou a Suprema Corte Americana, em eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S. 
Ct. 733 (2005) e o STJ no REsp 685560/RS. Vide, quanto ao efeito econômico da astreinte,  Lemley, Mark A. and 
Weiser, Phil, "Should Property or Liability Rules Govern Information?" . Texas Law Review, Vol. 85, p. 783, 2007 
disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=977778. 

730 [Nota do Original] Concordando com a primazia do remédio dissuatório, vide a análise de ANDRIGHI, Ministra 
Fátima Nancy nos Anais do XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, p.86-87, ressaltando a 
importância do Art. 209 da Lei 9.279/98: ““ § 1º. Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano 
irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da 
citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória”. É o que confirma 
PEREIRA, Luis Fernando, Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/96, RT, 
2006, p. 24-28. Note-se que essa subsidiariedade é tanto lógica quanto real. Segundo SANTOS, Celso Araújo, 
Critérios para a fixação da indenização em caso de uso indevido de marca, Monografia de Graduação, Faculdade de 
Direito da USP, 2008, p. 34, em apenas um terço dos processos de infração de marcas em que se postula indenização, 
essas terminaram por ser fixadas. 

731  [Nota do Original] Este princípio geral de direito, que  encontra sua expressão normativa no art. 620 do CPC, 
pode ser descrito como um dever geral de contenção de meios em face a fins. Como descreve ROSENVALD, 
Nelson. Direito das obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus. p. 13. “de maneira que o cumprimento se faça da 
maneira mais satisfativa ao credor e menos onerosa ao devedor". 

732 [Nota do Original] Apelação Cível Nº 70007665250, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo/ Julgado em 17/02/2004. EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIÇO 
PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO PELO 
USUÁRIO E A CONCESSIONÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. PRINCÍPIO 
DA BOA-FÉ. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO SUBJETIVO. SUPPRESSIO. JUROS. TERMO 
INICIAL. 1. A supressio constitui-se em limitação ao exercício de direito subjetivo que paralisa a pretensão em razão 



consequências da subsidiaridade  da recomposição patrimonial ou 
ressarcimento em face da astreinte. 

Em suma, o interesse jurídico essencial é o da abstenção de usar o 
nome empresarial (ou outra exclusiva industrial) do titular. Só 
quando não é efetivamente possível o interdito, ou já não o é mais, 
acorrem os remédios supletivos, dos quais a recomposição 
patrimonial é a mais evidente 

733

.  

O caso do efeito retroativo 

Essa ponderação se dirige, obviamente, àquelas hipóteses em que a exclusiva já se acha 
constituída. Mas consideremos agora o caso do efeito retroativo, resultante da concessão 
da exclusiva, pelo qual todos são alcançados pelo privilégio, na forma do CPI/96: 

Nesta hipótese, o poder de haver indenização cobre momento dilatado – que não raro 
chega a uma década – em que ainda não há o poder de proibir. Até a concessão da 
patente não há a exclusiva, mas a concessão da exclusiva tem efeitos retroativos. 
Durante todo o tempo, um utilizador inocente de tecnologia objeto de pedido de patente 
de terceiros pode estar se afundando em uma exigibilidade que inexoravelmente 
inviabiliza sua atividade empresarial futura.  

Com efeito, sem ser advertido da possível infração, o usuário inocente está às cegas. O 
titular do pedido de patente opta por não notificar da existência do pedido, e do 
prospecto da exclusiva, mesmo para criar para o usuário inocente uma situação de caos 
econômico insuperável. E, para minorar ou evitar tal efeito, seria necessário apenas 
notificar extrajudicialmente – ou por mera correspondência - o usuário da existência do 
pedido e da possibilidade de que ele venha a ser feito em exclusiva.  

Ora, nesta hipótese em muito se justifica nossa observação anterior 734: 

É contra a boa fé, e anti-econômica 
735

, vale dizer, anti-social, a 
escolha do meio mais vantajoso para o credor, ainda que em 

                                                                                                                            
do princípio da boa-fé objetiva. Para sua configuração, exige-se (I) decurso de prazo sem exercício do direito com 
indícios objetivos de que o direito não mais seria exercido e (II) desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefício 
do credor e o prejuízo do devedor. Lição de Menezes Cordeiro [...]. 

733 [Nota do Original] Sobre a responsabilidade civil no âmbito da Propriedade Intelectual, vide geralmente ESPÍN, 
Pascual Martinez. El Daño Moral Contractual en la ley de propiedad intelectual. Madrid: Tecnos, 1996, p. 60. 
PIMENTA, Eduardo; PIMENTA, Rui Caldas. Dos crimes contra a propriedade intelectual. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, 2ª edição, p. 323. GOYANES, Marcelo. Tópicos em Propriedade Intelectual – Marcas, 
direitos autorais, designs e pirataria. A caracterização do dever de indenizar por violação à propriedade intelectual. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 77. RADER, Randall R. A indenização por violação aos direitos de propriedade 
intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2006, p. 83. ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. 
Indenização Punitiva. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 85, novembro e dezembro de 2006,  p. 55. 
GOLDSCHEIDER, Robert. O emprego de royalties razoáveis como medida de indenização em arbitragem e outros 
procedimentos alternativos de resolução de disputas sobre propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI 
nº. 24, setembro e outubro de 1996, p. 18. RESOLUÇÃO DA ABPI. Indenizações pelas infrações aos direitos de 
propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 45, março e abril de 2003, p. 53. FEKETE, Elisabeth 
Kasznar. Reparação do dano moral causado por condutas lesivas a direitos de propriedade industrial: tipologia, 
fundamentos jurídicos e evolução. Rio de Janeiro: Revista da ABPI nº. 35, julho e agosto de 1998, p. 3. FABBRI 
JUNIOR, Helio. Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações concorrenciais. Rio de Janeiro: Revista da 
ABPI nº. 12, julho a outubro de 1994, p. 114. SANTOS, Celso Araújo, Critérios para a fixação da indenização em 
caso de uso indevido de marca, Monografia de Graduação, Faculdade de Direito da USP, 2008, SOUZA, Sylvio 
Capanema. A efetividade dos direitos de propriedade intelectual perante os tribunais: indenização em matéria de 
propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Revista da ABPI, Anais de 2007, p. 18. 

734 Por uma visão imparcial... op. Cit.  

735  A relação erga omnes que decorre de uma patente não é nunca simplesmente uma relação exclusivamente 
privada. Movendo a Justiça ou a repressão policial, excluindo atividades econômicas de eventual valor social, a 



detrimento do devedor e da sociedade. Detrimento esse que ococrre, 
por exemplo, na hipótese de o titular de um direito de exclusiva, 
sabendo de uma violação mesmo inocente por terceiro, deixar o dano 
crescer para aumentar a indenização, e levar o violador de boa fé à 
insolvência.  

No Direito vigente, reduziu-se, quase à supressão, a noção de que a 
responsabilidade civil vise punir as culpas: 

Nesse quadro, importa ressaltar que a responsabilidade civil tem 
hoje, reconhecidamente, um propósito novo: deslocou-se o seu eixo 
da obrigação do ofensor de responder por suas culpas para o direito 
da vítima de ter  reparadas suas perdas” 

736
. 

Em particular, é preciso espungir da prática jurídica a idéia de que o 
Direito serve para proteger exclusiva e energicamente o titular dos 
direitos de exclusiva 

737
. Para tal tendência, todos os recursos 

possíveis e concebíveis em Direito deveriam ser assegurados em 
benefício dos titulares de exclusivas 

738

.   

Tal concepção, que nega a missão básica do Direito de equilibrar 
interesses e conseguir a paz social,  é claramente negada pelo direito 
corrente. Como diz a doutrina européia: 

                                                                                                                            
exceção de uma pretensão baseada em direitos de exclusiva afeta a economia como um todo e tem importante sentido 
social. Vide, quanto à necessidade de um correto equilíbrio econômico na formulação das normas que asseguram a 
repressão dessas violações Heald, Paul J. .,Optimal Remedies for Patent Infringement: A Transactional 
Model(September 23, 2008). U of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 431 Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1278062. 

736 MORAES, Maria Celina Bodin de, Danos à Pessoa Humana, Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos 
Morais, Renovar, 2007, p. 12.  

737 A reparação de danos à propriedade industrial não se diferencia em nada de qualquer outra situação de 
reequilíbrio patrimonial: uma nota promissória não paga ou uma patente infringida são ilícitos de igual peso jurídico. 
É certo que o inadimplemento de uma obrigação de dinheiro já foi objeto de enorme reprovabilidade moral, como 
documentam os textos de Jane Austen e Os Buddenbrooks  de Thomas Mann: ”Mein Sohn, sey mit Lust bey den 
Geschäften am Tage, aber mache nur solche, daß wir bey Nacht ruhig schlafen können.“  Idêntica reprovabilidade 
social vem sendo induzida, com mais ou menos sucesso, nas campanhas anti-pirataria, o que não torna porém a 
contrafação um ilícito juridicamente hediondo, como seria, por exemplo, a não satisfação de prestação alimentar a um 
filho menor, objeto até mesmo de prisão civil. Cabe aqui, igualmente diferenciar entre os remédios jurídicos próprios 
à pirataria (onde, de regra, não há patrimônio para sofrer astreinte ou indenizar, caso em que a destruição de produtos, 
repressão penal e outros meios não-patrimoniais são necessáros) e a simpes e corriqueira violação de direitos entre 
concorrentes, caso em que não cabe adotar remédios extremados e em desequilíbrio das partes. Quando há 
desequilíbrio ou hipossuficiência, haveria outro plano de discussão da questão, vide NUNES, Luiz Antonio Rizzatto, 
A Repetição Do Indébito Em Dobro no Caso de Cobrança Indevida de Dívida Oriunda de Relação de Consumo 
Como Hipótese de Aplicação dos Punitive Damages no Direito Brasileiro, Revista de Direito do Consumidor Nº 54, 
2005, Revista Dos Tribunais. 

738 Entre nós, por exemplo,  FABBRI Jr.,Helio. Responsabilidade civil: dano moral oriundo das relações 
concorrenciais, Revista da ABPI nº12, julho/outubro.  Rio de Janeiro, 1994 p. 117; "É bom que fique desde logo 
consignado que também nos alinhamos ao entendimento segundo o qual as indenizações devidas por infrações aos 
institutos em tela têm verdadeiramente forte traço patrimonial, porém, nosso mote é o de lançar luz para a 
necessidade de elevar ao máximo, dentro das lindes impostas pelo direito, a reparação dos danos sofridos pelos leais 
concorrentes quando da disputa sadia pela clientela, em face da ação devastadora daquela pequena parcela do 
empresariado não tão afeita à contenda sem embustes. Neste quadro, permitimo-nos entender que o instituto da 
indenização aplicado com fulcro no dano à imagem empresarial se presta enormemente para o atingimento deste 
desiderato". Na esfera internacional, essa visão exclusivamente pró-titular, sem cuidados quanto aos demais 
interesses jurídicos envolvidos, encontrou seu cume na decisão Canadá – Patent Protection of Pharmaceutical 
Products, Report of the Panel, WT/DS114/R,17 March 2000 (“Canada–Generics”), entendimento posteriormente 
derrogado pela interpretação autêntica da Rodada Doha, que enfatizou a necessidade de uma leitura ponderada dos 
interesses contrastantes.  



De acordo com o Art. 17(2) da Carta Européia De Direitos 
Humanos, a Propriedade Intelectual é digna de proteção. Isso, 
porém, não quer dizer que as instituições da Comunidade seja 
obrigadas a reservar todas as possibilidades de uso dos direitos aos 
seus titulares, e de impor todas penalidades para sua violação. Os 
direitos fundamentais não protegem os direitos de propriedade em 
uma forma abstrata e absoluta; ao contrário, o direito de propriedade 
é definido e limitado por sua função Social” 

739
. 

E, indicando que o mesmo se aplica na esfera internacional, 
especialmente em TRIPs: 

Finalmente, uma proteção sem limites para a Propriedade Intelectual 
também conflitaria com as obrigações decorrentes do Acordo TRIPs 
que também são obrigatória perante a Comunidade. O preâmbulo 
deve assim  mencionar a necessidade de respeitar os interesses 
públicos assim como os direitos fundamentais em conflito. 

Da complexidade técnica do conteúdo da publicação 

A pretensa obrigação, fundada na expectativa de diligência do empresário em consultar 
os bancos de dados do INPI, afronta o requisito geral de razoabilidade das obrigações 
legais. A publicação do conteúdo do privilégio importa em acesso a material de 
elevadíssima complexidade técnica, em milhares de pedidos de patentes cuja pertinência 
às atividades do terceiro é incerta e obscura.  

Não estamos aqui, no caso de publicações de patentes, no campo relativamente menos 
complexo das marcas, para o que existem e atuam profissionais especializados que 
acompanham as publicações do INPI e avisam seus clientes dos possíveis conflitos. Há 
recursos automatizados de busca que possibilitam que isso se faça em massa, a custo 
razoável.  Para a mesma análise, no campo das patentes, pouquíssimas entidades e a 
altíssimo custo poderiam fazer tais serviços.  

Como diz decisão judicial universalmente citada neste contexto: 

Não se deve esperar que cada patente seja compreensível a qualquer 
um, porque as patentes são dirigidas às pessoas que têm 
conhecimento nos campos tecnológicos em que cada patente é 
concedida - ou seja, são destinadas aos conhecedores da tecnologia 
em questão. A descrição da invenção tem o propósito de permitir 
esse homem, o conhecedor da tecnologia, de por a nova criação em 

                                           
739 “Pursuant to Art. 17(2) of the Charter, intellectual property enjoys protection. This does not mean, however, that 
Community institutions are obliged to reserve all possible use options to the proprietors of such rights, and to impose 
maximum penalties for infringements. The fundamental rights do not guarantee property rights in an abstract and 
absolute manner; instead, the right to property is defined and limited by its social purpose. The public interest, as well 
as the interests of those who have to respect the intellectual property of others, needs to be balanced against the 
proprietors´ interest in protection (see Art. 1, 1st additional protocol to ECHR, Art. 17(1) of the Charter). For 
instance, in terms of German constitutional law, it is prohibited to focus exclusively on the interests of beneficiaries 
when promulgating the rules for protection of property guaranteed under the Constitution. Finally, unlimited 
protection for intellectual property would also clash with the obligations following from the TRIPS Agreement that 
are also binding on the Community. The preamble should therefore make reference to the necessity of respect being 
paid to public interests as well as to conflicting fundamental rights”. Hilty, Kur, Peukert: Statement of the Max 
Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law on the Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on Criminal Measures Aimed at Ensuring the Enforcement of Intellectual Property 
Rights, IIC 2006 Heft 8 970. 



prática. Somente daquele que é familiar no campo da tecnologia na 
pergunta pode esperar-se que as reivindicações sejam úteis 740. 

Ao que se sabe apenas a Petrobras, entre todas as empresas brasileiras, mantém um 
sistema próprio de acompanhamento permanente dos depósitos de patentes de sua área 
de interesse, para isso dedicando um enorme corpo jurídico e técnico especializado. A 
lei, ao obrigar à publicação, faculta esse tipo de acompanhamento. Mas não é razoável 
esperar que tal obrigação se incorpore no campo da diligência natural de toda empresa, 
em particular das brasileiras. Tal pressuposto fere o sentido do razoável, como notado 
pelo STF: 

Refiro-me ao princípio da razoabilidade. Há de se presumir o 
ordinário, ou seja, o que ocorre no dia-a-dia, e não o excepcional, o 
extravagante 741  

A transposição, assim, da obrigação deduzida em certos julgados de verificar 
continuamente as publicações do INPI (cuja juridicidade já é bastante duvidosa) para o 
campo específico das patentes é simplesmente antijurídica. Por idênticas razões não se 
incorporam ao Direito as condições do tipo si celum digito tetigeris. 

Do comportamento incompatível com o ius prohibendi 

Mesmo após a exclusiva ser deferida, há importante entendimento no sentido de que o 
longo e injustificado desuso da proibição importa em neutralização ou moderação do 
seu exercício. As mesmas causas poderiam ser alegadas, a fortiori, em relação ao 
período de retroação legal.   

Em estudo já antigo, mas publicado em 2007 742, assim descrevemos a hipótese: 

Inegavelmente, o ius persequendi é faculdade intrínseca ao direito de 
patentes, em relação aos fatos ocorridos enquanto vigente o termo de 
proteção. No entanto, os vários sistemas jurídicos prevêem 
mecanismos pelos quais são acolhidas as pretensões de terceiros em 
face do direito do titular  de uma patente, com o efeito de defletir o 
impacto da exclusiva. 

Em algumas hipóteses,  interesses anteriores à constituição do direito 
de patente são preservados como exceções de direito material,  sem 
prejuízo do exercício da exclusiva  perante quaisquer terceiros. Em 
outros casos, é a inação do titular do direito que dá nascimento a 
pretensões de terceiros, seja vedando o exercício de ação após o 
prazo prescricional,  seja extinguindo a própria  pretensão após a  
decadência,  seja por fim dando origem a um direito ao uso, igual e 
contrário, que impede a consecução do ius persequendi. (...)  

Inação: Falta de uso e falta de proibição 

                                           
740 Acórdão do caso canadense American Cyanamid Company v. Berk Pharmaceuticals relatado a p. 31 RPC 1976. O 
texto original é: "It is not to be expected that every patent will be comprehensible to anybody who happens to pick it 
up, for patents are directed to persons who have skills in the particular fields with which each patent is concerned - 
the so-called men skilled in the art. The description of the invention has only to be a description sufficient to enable 
the notional skilled man to put it into practice. Only those familiar in the field in question can be expected to make 
anything of the claims. " 
741 (JSTF - Volume 186 - Página 206) Agravo Regimental em Agravo de Instrumento Nº 151.351-0 - RS, Segunda 
Turma (DJ, 18.03.1994), Relator: O Sr. Ministro Marco Aurélio. 
742 Usucapião de Patentes (1995), in BARBOSA, Denis Borges, Usucapião de Patentes e outros estudos de 
Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007p.209-268. 



A inação do titular quanto à esfera positiva da patente - o poder de 
explorar seu objeto - tem sido objeto há muito de normas 
internacionais e nacionais, com a finalidade de que o titular da 
propriedade efetivamente a explore em benefício do bem público, ao 
invés de deter simplesmente o monopólio com vistas a evitar a 
produção 743. 

A questão adiante tratada, porém, é o da inação do titular em face de 
seu poder negativo - o ius prohibere, que consiste em excluir 
terceiros do objeto da patente.    

A usucapião e os direitos de patente 

Não é pacífica a possibilidade de prescrição aquisitiva de direitos de 
propriedade intelectual 744.  A partir da teleologia do instituto, 
porém, nada parece obstar a sua aplicação às patentes (...) : 

O contexto jurídico-constitucional  brasileiro, na propriedade 
industrial, parece, aliás,  muito mais propício à aplicação do instituto 
do que no caso da propriedade tradicional. No tocante à propriedade 
resultante das patentes e demais direitos industriais, a Carta aceita a 
restrição à concorrência, mas evitando que os poderes dela 
resultantes  tenham  caráter absoluto - o monopólio só existe em 
atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País 745. 

A Carta de 1988, não se limitando à declaração dos direitos dos 
inventores e titulares de marcas, como as anteriores, propõe à lei 
ordinária a seguinte diretriz: 

Art. 5o. ...... 

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; (Grifei)  

                                           
743 [Nota do Original] A própria essência da política industrial, aplicada ao sistema de patentes, é a obrigação de 
explorar o objeto do privilégio. Vide Foyer e Vivant, p. 379, Chavanne e Burst, p. 68, Roubier, p. 164 e 277: "Si 
l''Etat accepte de donner à l'invente sur un monopole d'explotation, c'est à la condition qu'il y ait effectivement une 
exploitation". Consiste na realização do direito, com vistas a obter dele um uso conforme ao interesse público. Vide 
J.M. Mousseron, “Le droit du Brevet d'invention, contribuition à une analyse objective”, Paris, 1961, pg. 197. Quanto 
aos fundamentos teóricos do instituto, vide D. Barbosa e Mauro Arruda,  “Sobre a propriedade intelectual”, op. cit.. 
Quanto à sobrevivência do instituto em face da OMC, vide nosso artigo publicado no Panorama da Tecnologia, INPI 
dezembro de 1994. Vide PLC 115/93 art. 69-74 e 80. 
744  [Nota do Original] Vide Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, parte especial, tomo XVI, §  1.852.3; § 
1.898,6, que, como Carnelutti (vide a seguir)  e este parecerista, não  entende possível a usucapião do direito de 
exclusiva como um todo.  Vide Chavanne e Burst, op. cit., p. 464.. Cita-se, porém, a clássica decisão  do Tribunal 
Comercial do Seine de 25 de julho de 1907, afirmada pelo  Tribunal de Paris em 24 de outubro de 1908, Ann. 1910-
1-134. 
745   [Nota do Original] Como tivemos oportunidade de observar em “Software, Marjoram & Rosemary: A Brazilian 
Experience”, WIPO's Regional Forum on the impact of Emerging Technologies, Montevideo, Dez. 1989. Doc. 
WIPO/FT/MVD/89/7 "As any undue expansion of the  protection accorded to technology may impair rather than 
estimulate the progress of the industry, the new Constitution subject the enactment of any Industrial Creation right to 
the fulfilling of some requirements. The Law protecting abstract or other industrial creations must therefore take into 
consideration the social interests of the country and, furthermore, contribute to the technological and economic 
development of Brazil. Those requirements are, by the way, exactly those imposed on the exploitation of industrial 
property rights in Brazil by Art. 2º of Law 5.648/70; now they were granted Constitutional status in order to prevail 
over the ordinary Legislative process itself. 



(...)  Não nos é necessário, felizmente,  determinar por nós mesmos 
os limites da aplicabilidade da usucapião no âmbito da propriedade 
industrial. Como no caso do condomínio, onde nos guiou o 
magistério ilustre de Clóvis Bevilacqua,  temos aqui a iluminação de 
um grande jurista.     

Em  sua clássica discussão da usucapião na propriedade industrial 
746, Carnelutti lembra que somente alguns direitos reais são 
suscetíveis de prescrição aquisitiva, basicamente a propriedade em si 
e as servidões prediais, contínuas e aparentes;  analisando a 
prescrição - extintiva ou aquisitiva -, ele nota que o instituto jurídico 
sempre prestigia o uso ativo da  propriedade, seja pelo dominus  ou 
pelo non dominus. Assim, o crédito prescreve em favor do dominus 
devedor, contra o credor inerte;  e  o direito real em favor do non 
dominus ativo,  contra o non dominus  inerte. 

Num aspecto particularmente importante para o nosso caso, o da 
tolerância como parte do direito de propriedade,  Carnelutti diz: 

“En otras palabras, ya que el derecho se ejercita no sólo prohibendo, 
sino también tolerando, ¿ cómo se distingue la tolerancia que es 
ejercicio del derecho, de la que no lo es? (...) Surge de nuevo, aún en 
este aspecto, la formidable energia del derecho de propiedad, el cual 
se ejercita no sólo gozando la cosa, sino también dejándola gozar, 
siempre y cuando la tolerancia se refiera al goze de personas 
determinadas”. 747 (Grifamos) 

Para o jurista italiano, a prescrição aquisitiva nasce quando a 
tolerância permite, como no caso das servidões prediais contínuas e 
aparentes, que qualquer um (quisquis)  tendo relação com o imóvel 
beneficiário exerça alguma  das faculdades fracionárias do direito.  
Nunca se interpretaria como inércia a tolerância, no entanto, no bojo 
de uma relação com pessoa determinada, como nas relações de 
crédito, ou no uso e habitação. 

Resistente, pela assimilação que faz dos direitos de propriedade 
industrial aos direitos de personalidade,  a uma prescrição aquisitiva 
do conteúdo por inteiro da patente, como ius in re propria   748, 
Carnelutti porém admite usucapião de um direito de uso em face do 
titular, como ius in re aliena 749. Símile ao caso das servidões 
prediais aparentes e contínuas, segundo Carnelutti também na 
propriedade industrial poderia haver prescrição aquisitiva de 
elementos da exclusiva: 

“Ahora bien, si un concurrente imprime sobre el rótulo de su tienda 
o de su catálogo el signo distintivo de la hacienda ajena, el caso es 
idéntico al de quien deriva un hilo de agua de la fuente del vecino;    
no es necessario más para que el publico sea atraído hacia la 

                                           
746  [Nota do Original] “Usucapion de la propiedad industrial”, Ed. Porrua Mexico 1945. 

747  [Nota do Original] Op. cit. p. 27-28. 
748  [Nota do Original] Carnelutti não parece admitir a usucapião da patente como um todo, por que, diz ele, o direito 
autoral  ínsito nela permanece sempre com o inventor,  como direito de personalidade, op. cit. p. 89. Perante o atual 
Direito de Patentes, a ponderação parece descabida, embora nos pareça insuscetível de prescrição aquisitiva o direito 
de proibir terceiros ao uso da tecnologia.  Não precisamos, porém, discutir aqui a matéria, pois não se coloca em 
questão a prescrição aquisitiva da exclusiva como um todo.  
749  [Nota do Original] Ou seja, precisamente a usucapião do uso em face do ius prohibere. 



hacienda y así, a manera del agua, la clientela ajena sea desviada 
hacia su tienda  (...).” 750 

Vale acrescentar, aliás, que é pacífica, hoje em dia, a possibilidade 
de usucapião de direitos de uso, como bem móvel que são, no Direito 
Brasileiro: os tribunais, e o STJ, em particular, já manifestaram o 
assentamento da tendência jurisprudencial, no tocante ao direito de 
utilização de linha telefônica:  

“Utilizando o autor a linha telefônica continuamente e sem oposição, 
como se dono fosse, por mais de dez anos, a qual fora transferida 
para seu nome, pela concessionária, temporariamente, adquiriu o 
usuário, pela usucapião, os direitos relativos ao uso, na forma dos 
artigos 618 e 619 do Código civil, porque o direito de uso também se 
perde pela prescrição”  751. 

A jurisprudência é particularmente significativa porque, em 
admirável paralelo com as patentes, o direito de uso é exercido como 
ius in re aliena em face da concessionária, a qual não fica porém 
excluída de sua concessão, como uma vis absoluta do mesmo caráter 
da propriedade (como nota Carnelutti quanto à impossibilidade de 
usucapião da exclusiva como um todo). O usuário do telefone não 
adquire a concessão, ao usucapir seu direito de uso, nem o usuário 
da tecnologia adquire a patente.  

Note-se, além disto,  que há muito tem nosso direito admitido a 
proteção possessória dos direitos de propriedade industrial,  não só 
em favor do proprietário, mas também do licenciado 752.  Em casos 
relevantes,  a jurisprudência tem admitido até mesmo a posse de 
marcas não registradas, cujo status jurídico deriva unicamente da 
proibição da concorrência desleal. 

Pontes de Miranda, em particular,  refere-se à posse da invenção, em 
termos extremamente pertinentes: 

“a chamada posse da invenção, Erfindungsbesitz, apenas consiste na 
prática de atos que entravam no suporte fáctico do ato-fato da 
invenção, portanto na situação fáctica de quem ainda não tem o 
direito de propriedade industrial. Não há óbices a tal concepção,  
como não os há acerca de posse do bem imóvel ou móvel ainda não 
usucapido, ou adquirido com reserva de domínio”. 753 

                                           
750[Nota do Original] Op. cit., p. 94. 
751 [Nota do Original] TA Civ. R.J. Ac. un. da 5a. Câmara, reg em 03-10-88, ap. 59.343 - rel. Juiz Geraldo Batista - 
Espólio de Joanina Paula de Oliveira v. Orlando de Lima.  
752[Nota do Original] Em favor: R.J.T.J.S.P. no. 17/66, 6a. Câmara cível, Ap. 193.058 de 4/6/71. RF 128/426 (STF, 
em matéria de direito autoral); Jur. Bras. no. 132, pag. 121, Ap.Cível 139/83 do T.Alçada do Estado do Paraná.  RT 
480/87 T.J.S.P., Ap. Civ.  242.513 Jur. Bras., 132, pg. 152, Ap. Civ. T.J.S.P.42.101-1 em 19/9/84; Jur. Bras. no. 132, 
pg. 190, Ap. Civ 242.513 T.J.S.P. em 8/8/75;  Revista de Direito Mercantil 68/66, Ap.Civ. 58.188, T.J.S.P. 8a. 
Câmara em 15/8/85; op. cit., pg. 191-192, Ap.Civ. 259.258 T.J.S.P. em 22/9/77. Em contrário: Jur. Bras. no. 132, pg 
150, Ap.Civ. T.J.S.P. 39.887-1 em 11/6/85; STF, Dir. vol.  XCIV. pg. 364, apud Tito Fulgêncio, Da Posse e das 
Ações Possessórias, 1978, vol. II., pg. 281/2; Luis Guilherme Bittencourt Marinon, Da possibilidade de proteção 
possessória às marcas comerciais, in Jur. Bras., no. 132, pg. 11;  Jur. Bras., no. 132, pg. 166-171, Ap.Civ. 66.446-1 
T.J.S.P. em 2/9/85; Decisão do T.J.S.P. Ac.51.877-1, de 18/10/84, R.J.T.J.S.P. 92/176-177.  
753[Nota do Original] Op.cit.,  §  1.963.(VII).  O autor se refere à posse pessoal  como a descrita  no item anterior, 
entendendo o instituto aplicável no Direito Brasileiro por via judicial. 



As mesmas razões que levam a nossa jurisprudência a admitir a 
posse ad interdicta no caso dos direitos de propriedade industrial  
induzem-nos a aceitar a posse ad usucapionem do direito ao uso em 
face do titular da patente.  

Exceção de renúncia aparente 

A jurisprudência americana recente, (...)  ainda que não registrando 
casos de usucapião de direitos de propriedade industrial,  tem 
elaborado, porém, sólida regra jurídica quanto a uma  exceção de 
direito material 754 que se constitui em favor do usuário de tecnologia 
patenteada, no caso de uma inação do titular,  qualificada pela 
aparência de renúncia 755.  

No direito americano, assim, será reconhecida a exceção contra o 
titular da patente quando existam os seguintes pressupostos: 

a) que ocorra uma inação do titular em iniciar os procedimentos 
judiciais adequados contra o usuário da tecnologia patenteada,  sem 
justificativas ou excusas razoáveis. 

b) que o titular tenha praticado atos induzindo à convicção de que 
teria renunciado  a fazer valer seus direitos de exclusiva contra o 
usuário da tecnologia patenteada. 

c) que o usuário da tecnologia patenteada tenha confiado na  
renúncia.  

d) que a demora implique em prejuízo para o usuário da tecnologia 
patenteada 756. 

Os efeitos da exceção não só abrangem os royalties ou outra 
indenização pelos períodos passados, que não são devidos,  mas 
também a utilização futura da tecnologia pelo mesmo usuário, que é 
livre 757.  

Os parâmetros são aplicados com o rigor adequado à proteção de um 
direito tão importante quanto a patente. Não se admite a exceção na 
hipótese de simples silêncio do usuário, embora prolongado 758; nem 
se leva em conta exclusivamente as expectativas ou esperanças do 
usuário não autorizado de que não será importunado.  É preciso 
haver uma situação de fato que efetivamente induza o usuário da 

                                           
754  [Nota do Original] A expressão jurídica utilizada é estoppel, que corresponde à nossa exceção; instituto análogo é 
o laches, também vinculado à inação do titular, mas sem a qualificação de aparência de renúncia, com efeito apenas 
de impedir a indenização pelo uso passado. Lê-se no “Black’s”: [Equitable Estoppel] “The doctrine by which a 
person may be precluded by his act or conduct, or silence when it is his duty to speak, from asserting a right which he 
otherwise would have had. The effect of voluntary conduct of a party whereby he is precluded from asserting rights 
against another who has justifiably relied upon such conduct and changed his position so that he will suffer injury if 
the former is allowed to repudiate the conduct.”   
755  [Nota do Original] Chisum e Jacobs,  “Understanding Intellectual Property Law”, Matthew Bender 1992, p. 2-
228. 
756  [Nota do Original] Seguimos aqui o dispositivo constante no acórdão do recurso julgado em 25/11/87  no 
Tribunal Regional Federal  especializado em Propriedade Intelectual, Hottel Corp. (apelante) e Seaman Corp. 
(apelado), 833 D.2d 1570, a p. 1573.  O mesmo critério foi adotado num grande número de casos similares, 
especialmente MCV, Inc. v. King-Seeley Thermos Co. 870 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1989).  
757  [Nota do Original] Hottel Corp. v. Seaman Corp., p. 1573; “Laches bars only retrospective relief while estoppel 
entirely bars assertion of the patent claim”.  Quanto ao ponto, vide especialmente o leading  case  Aukerman v. 
Chaides ,  960 F.2d 1020 (1992).   
758  [Nota do Original] Studiengesellscahft Koehle, m.b. H. v. Dart Industries, Inc. 726 F.2d 729. 



tecnologia de que, pelo menos quanto a ele,  o titular renunciou a  
fazer valer seus direitos; como exemplo, a jurisprudência 
freqüentemente cita a ameaça  repetida de  iniciar ação de 
contrafação, à qual nenhuma iniciativa se segue 759. 

Para citar um clássico caso de exceção de renúncia aparente, cujas 
circunstâncias parecem ajustar-se particularmente ao nosso 
problema: 

“Appellants had full knowledge of appellee’s infringements. They 
were under no handicap or disability - financial or otherwise - which 
prevented them from asserting or vindicating their rights under the 
patent. They have full opportunity to protest. They spoke, but voiced 
no protest against appellee’s alleged infringement of this patent. 
Relying upon appellant’s withdrawal of their charge of infringement 
of the Adams and Rice patent, appellee expended large sums of 
money in enlarging its plant”  760. 

A razão do reconhecimento jurisprudencial desta exceção é a 
preservação da atividade industrial, como interesse público. Assim 
como o instituto da usucapião se ancora no princípio da função 
social da propriedade, a exceção de renúncia aparente se justifica na 
preservação da atividade que cria e mantém emprego, desenvolve 
tecnologia, produz riquezas e paga impostos.   

Porém a  causa jurídica, neste caso, é diversa: não é a posse longa, 
mansa, pacífica e util, mas a aparência, induzida pelo titular da 
patente,  de que o investimento do concorrente não sofreria objeção, 
de que a exclusividade não seria exercida. A proteção oferecida pelo 
Direito Americano, aqui, não é de direito estrito, mas de equidade 
(equitable) , contemplando a injustiça cometida contra o 
concorrente, que deve acreditar na lealdade concorrencial.  

Note-se que, no Direito francês,  admite-se o mesmo princípio, se 
não como defesa integral,  como parâmetro de moderação da 
responsabilidade do usuário da tecnologia:  

“(...) les tribunaux pourront-ils réduire dans de grandes proportions 
les dommages-intérêts au cas où le titulaire du droit aurait  négligé 
d’exercer des poursuites pendant de  de longues années, et aurait 

ainsi créé un véritable piège pour l’índustrie.” 
761

 

A proteção jurídica, como se vê,  se configura totalmente (no caso 
americano) ou parcialmente (no caso francês)  em abrigo do usuário 
e contra o titular da patente que cria uma verdadeira armadilha 
(piège) contra a indústria. 

                                           
759  [Nota do Original] Jensen v. Western Irr. and Mfg. Inc., 650 F.2d 165 (1980). 
760[Nota do Original] George J. Meyer Mfg. Co. v. Miller Mfg. Co.., 24  F2d. 505 (1928) , citado em  Continental 
Coatings Corp. v. Metco, Inc.,  464 F.2d 1375 (1972) 

761.  [Nota do Original] Paul Roubier, op.cit.p. 326. Pé de página do original: “V. pour les brevets: Cass., 28 niv. an 
XI, S. 3.1.142; 27 déc. 1837, S.38.1.25; - pour les dessins ou modèles: Angers, 18 janv. 1904, Ann., 04.67 
(v.toutefois Amiens, 30 déc. 1924, Ann., 31.94 contrefaçon non poursuivie pendant 40 ans); - pour les marques: Tr. 
comm. Seine, 8 mai 1878,D. 79.3.61; Alger, 8 uill. 1901, Ann., 03.280; Paris , 17 janv. 1924, Ann.,  24.109: 7 nov. 
1972, Ann., 29.219: 10 déc. 1929, Ann., 30.97; Rouen, 8 janv. 1930, Ann., 30.139:; Tr. Strasbourgh, 4 mai 1931, 
Ann., 32.52; Angers, 12 juill. 1933, Ann., 34.247; Tr. des Andelys, 21 juill. 1934, Ann.,34.281; Tr. Lille, 20 mai 
1943, Ann., 40.48.192; Montpellier, 12 mai 1950, Ann.,  50.95; Paris, 21 juin 1950, Ann., 50.273”. 



O Direito Brasileiro seguramente reconhece a aparência como 
elemento motivador do surgimento de direitos: 

”A nossa legislação, além do art. 1600 do Código Civil, acolheu a 
aparência  em vários outros de seus dispositivos, como, por exemplo, 
os arts. 1318, 221 e 935, não havendo razão para que o princípio não 
seja aplicado analogicamente a outras hipóteses, como o admite o 
art. 4o. da Lei de Introdução ao Código Civil”. 762 

Não vemos, porém,  como dar no nosso Direito a mesma extensão 
dos efeitos da aparência de renúncia da patente que reconhece o 
Direito Americano. Em um sistema onde a equidade é menos 
prestigiada, as consequências jurídicas  da aparência não têm 
alcançado  ainda  a esfera da propriedade. Como relatou, em 
significativa decisão do TJRS, o Des. Galeno Lacerda: 

“A teoria da aparência não se aplica em matéria dominial”. 763 

Da supressio e da surrectio 

Mais recentemente 764, sob o influxo do novo Código Civil, voltamos ao tema das 
conseqüências da inação do titular, como resultado agora da obrigação genérica da boa 
fé: 

8.5.1.4. Os efeitos da tolerância no direito nacional: supressio 

O sentido da expressão nemine potest venire contra factum proprium  
também se assemelha ao estoppel e preceitua que uma parte não 
pode exercer posição jurídica em contradição com a anteriormente 
adotada765. Esta figura é reconhecida pela jurisprudência pátria: 

TIPO DE PROCESSO: Apelação Cível/ NÚMERO 70010136398/ 
RELATOR: Armínio José Abreu Lima da Rosa/ TRIBUNAL: 
Tribunal de Justiça do RS/ DATA DE JULGAMENTO: 24/11/2004/ 
ÓRGÃO JULGADOR:Vigésima Câmara Cível. 

EMENTA: CONSTRIÇÃO DE BEM DE PESSOA JURÍDICA. 
CONFISSÃO DE DÍVIDA EM NOME DOS SEUS SÓCIOS, 
ENQUANTO PESSOAS NATURAIS. NOMEAÇÃO FEITA 
PELOS PRÓPRIOS DEVEDORES. MÁ-FÉ. DÉBITO 
CONTRAÍDO EM FUNÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. 
APELAÇÃO PROVIDA. Revela-se evidente a má-fé da 
embargante, ao pleitear a nulidade da constrição efetivada, quando o 
bem foi nomeado à penhora pelos seus próprios sócios, os quais, 
valendo-se do fato de que a personalidade da pessoa jurídica não se 
confunde com a deles, pretendem, por intermédio do ente ideal, 
venire contra factum proprium, em clara ofensa aos deveres 
decorrentes do princípio geral de boa-fé objetiva. (Apelação Cível 
Nº 70010136398, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

                                           
762  [Nota do Original] TJRJ - Ac. unân. da 5a. Cam. de 8/9/81; Acp. 18.302 - rel. Des. Graccho Aurélio. Vide Fábio 
Maria de Mattia, “Aparência de Representação”, S. Paulo, 1984, e Darnley Villas Boas, “Teoria da Aparência no 
Direito Brasileiro”, BVZ,  1993. 
763  [Nota do Original] TJRS - Ap. 587.035.455 - 3a. C. - j. 17/5/88 - rel. Galeno Lacerda , RT 661/150. 
764  BARBOSA, Denis Borges, Proteção das MARCAS Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2007. 

765 BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. O princípio da boa fé entre quotistas. Monografia de Pós-Graduação 
apresentada no IBMEC. Rio de Janeiro, 2006, p.23. 



RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 
24/11/2004). (Grifo nosso) 

Diz Judith Martins Costa 766:  

[A] ´ supressio’,(...) indica o encobrimento de uma pretensão, 
coibindo-se o exercício do direito em razão do seu não exercício, por 
determinado período de tempo, com a conseqüente criação da 
legítima expectativa, à contraparte, de que o mesmo não seria 
utilizado” 

A mesma autora nota a figura similar da surrectio 767, na qual se enfatiza a confiança 
depositada no compartamento do titular:  

“, a ´surrectio´, aponta para o nascimento de um direito como efeito, 
no tempo, da confiança legitimamente despertada na contraparte por 
determinada ação ou comportamento.  

Como explica decisão recente do TST: 

"acode os obreiros o instituto da surrectio, outra figura parcelar da 
boa-fé objetiva, definida pela doutrina como uma nova modalidade 
aquisitiva de direito subjetivo em virtude do exercício continuado de 
uma situação jurídica, ainda que não correspondente às normas que, 
ordinariamente, a regeriam . Consoante doutrinador supra 
mencionado, na mesma obra, a necessidade se manter um equilíbrio 
nas relações sociais faz surgir, materialmente, uma pretensão 
jurídica legítima naquele que agiu de boa-fé, pautado no princípio da 
confiança". Tribunal Superior do Trabalho 
AIRR-1142/2006-145-03-41, 06/02/2009, Rel. Aloysio Corrêa da 
Veiga 

Ambas as figuras reconhecem uma situação jurídica constituída, que merece prestígio 
do Direito quando a outra parte, fiando-se na aparência, desempenha atividade que é 
compatível com a função social do direito. Assim consagra a jurisprudência: 

 Apelação Cível Nº 70007665250, Vigésima Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo/ 
Julgado em 17/02/2004 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE 
MÚTUO FIRMADO PELO USUÁRIO E A CONCESSIONÁRIA. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. 
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO 
DIREITO SUBJETIVO. SUPPRESSIO. JUROS. TERMO INICIAL. 
1. A  supressio constitui-se em limitação ao exercício de direito 
subjetivo que paralisa a pretensão em razão do princípio da boa-
fé objetiva. Para sua configuração, exige-se (I) decurso de prazo 
sem exercício do direito com indícios objetivos de que o direito 
não mais seria exercido e (II) desequilíbrio, pela ação do tempo, 
entre o benefício do credor e o prejuízo do devedor.. Grifo nosso 

.................................................................. 
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Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Processo: 1.0024.06.026498-
3/001(1), Relator: HILDA TEIXEIRA DA COSTA, Julgamento: 
19/06/2008, Publicação: 08/07/2008 

Contudo, tem-se caracterizada a hipótese do que a doutrina moderna 
denomina de supressio e surrectio, espécie de abuso de direito que 
deve ser amplamente combatida, por violar o princípio da boa-fé 
objetiva. 

Assim explicam o instituto os professores Cristiano Chaves de Faria 
e Nelson Rosenvald: 

"Derivadas do sistema jurídico alemão, a supressio (ou Verwirkung, 
como preferem os alemães) e a surrectio (ou Erwirkung, na língua 
tedesca) são expressões cunhadas no direito lusitano, para designar o 
fenômeno jurídico da supressão de situações jurídicas específicas 
pelo decurso do tempo, obstando o exercício de direitos, sob pena de 
caracterização de abuso. 
Trata-se da inadmissibilidade do exercício de determinadas situações 
jurídicas por seu retardamento, omissão, fazendo surgir para outra 
pessoa uma expectativa. 

(...) é possível dizer que a supressio é o fenômeno da perda, 
supressão de determinada faculdade jurídica pelo decurso do tempo, 
ao revés da surrectio que se refere ao fenômeno inverso, isto é, o 
surgimento de uma situação de vantagem para alguém em razão do 
não exercício por outrem de um determinado direito, cerceada a 
possibilidade de vir a exercê-lo posteriormente. 
 

(...) Supressio e surrectio são dois lados de uma mesma moeda: 
naquela, ocorre a liberação do beneficiário, nesta, a aquisição de um 
direito subjetivo em razão do comportamento continuado." 
(Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald, Direito Civil - 
Teoria Geral e Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, 4ª 
ed., 2006, Lumen Juris, Rio de Janeiro, p. 486/488)  

...................................... 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Nona Camara Civel, AC 
2009.001.10795 - Des. Carlos Santos de Oliveira. Julgamento: 
07/04/2009 

Urge fazer prevalecer na presente demanda o valor confiança, com 
base no instituto da suppressio, que consiste exatamente na 
supressão do exercício de um direito por deixar o seu titular de 
exercê-lo durante certo lapso temporal, quebrando a expectativa que 
havia surgido no outro sujeito quanto ao seu não exercício.  

Trata-se de reflexo do princípio da boa-fé objetiva, no que diz 
respeito a sua função limitativa do exercício de direitos subjetivos 
advindos do contrato.- Ao direito subjetivo do réu decorrente da 
tutela conferida a esta expectativa legítima de não ser acionado por 
débito condominial que nunca lhe foi cobrado dá-se o nome de 
surrectio, que equivale à outra face da suppressio, aquela relativa à 
parte cuja confiança se pretende proteger.- 



Igualmente resulta da regra de boa fé em Direito a construção do venire contra factum 
proprium. Sobre este tema Judith Martins Costa 768 ensina que: 

“o que todas essas expressões refletem em suma é que a ninguém é 
lícito fazer valer um direito em contradição com a anterior conduta 
interpretada objetivamente segundo a lei, aos bons costumes e à boa-
fé, ou quando o exercício anterior se choque com a lei, com os bons 
costumes ou com a boa-fé”.  

Tal doutrina encontra particular elaboração no Agravo nº 70013531694, Décima Nona 
Câmara Cível do TJRS, relator o Desembargador Mário José Gomes Pereira:  

 "Cuida-se, aqui, de aplicar-se a Teoria dos Atos Próprios, obviando 
que o processo colida com o que, na prática, e de fato, plasmou-se 
num certo sentido por força do comportamento regular da parte 
autora. Inadmissível a postura (aqui, com o aforamento em questão) 
incongruente com a antes adotada, rejeitada a atitude oscilante, 
surpreendente, a atentar contra a realidade de fato já consolidada.  

 Neste rumo, a lição de Aguiar Júnior, ao ministrar que ‘a teoria dos 
atos próprios, ou a proibição de venire contra factum proprium 
protege uma parte contra aquela que pretenda exercer uma posição 
jurídica em contradição com o comportamento assumido 
anteriormente. Depois de criar uma certa expectativa, em razão de 
conduta seguramente indicativa de determinado comportamento 
futuro, há quebra dos princípios de lealdade e de confiança se vier a 
ser praticado ato contrário ao previsto, com a surpresa e prejuízo à 
contraparte.’ (Aguiar Júnior, Ruy Rosado de. A Extinção do 
Contratos por Incumprimento do Devedor, 1ª ed. Rio de Janeiro , 
Aide, 1991) 

 Segundo Renan Lotufo, ‘a locução venire contra factum proprium, 
significa o exercício de uma posição jurídica em contradição com o 
comportamento assumido anteriormente pelo exercente, ou seja, dois 
comportamentos da mesma pessoa, que são lícitos entre si, e 
diferidos no tempo. O primeiro comportamento, o factum proprium, 
é contrariado pelo segundo. 

 O princípio do venire contra factum proprium tem fundamento na 
confiança despertada na outra parte, que crê na veracidade da 
primeira manifestação, confiança que não pode ser desfeita por um 
comportamento contraditório. Pode-se dizer que a inadmissibilidade 
do venire contra factum proprium evidencia a boa-fé presente na 
confiança, que há de ser preservada. Daí o dizer de Franz Wieacker 
(El principio general de la buena fé, p. 62): "...el principio del venire 
es una aplicación del principio de la ‘confianza en el tráfico jurídico’ 
y no una específica prohibición de la mala fe y de la mentira’. 
(Código Civil Comentado, vol. I, Parte Geral, ed. Saraiva, 2003, pág. 
501/502). 

 Para Anderson Schreiber ‘O nemo potest venire contra factum 
proprium representa, desta forma, instrumento de proteção a 
razoáveis expectativas alheias e de consideração dos interesses de 
todos aqueles sobre quem um comportamento de fato possa vir 
repercutir. Neste sentido, o princípio de proibição ao comportamento 
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contraditório insere-se no núcleo de uma reformulação da autonomia 
privada e vincula-se diretamente ao princípio constitucional da 
solidariedade social, que consiste em seu fundamento normativo 
mais elevado.’ (A proibição de comportamento contraditório: tutela 
da confiança venire contra factum proprium, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, pág. 269/270) 

 ‘Nestes termos, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de 
Justiça, para se ter um comportamento por relevante, há de ser 
lembrada a importância da doutrina sobre os atos próprios. Assim, "o 
direito moderno não compactua com o venire contra factum 
proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica 
em contradição com o comportamento assumido anteriormente 
(MENEZES CORDEIRO, Da Boa-fé no Direito Civil, 11/742). 
Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o 
segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do 
primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à 
conduta posterior.’ (Resp n. 95539-SP), onde restou consignado pelo 
então relator, Min. RUY ROSADO que, o sistema jurídico nacional, 
"deve ser interpretado e aplicado da tal forma que através dele possa 
ser preservado o princípio da boa-fé, para permitir o reconhecimento 
da eficácia e validade de relações obrigacionais assumidas e 
lisamente cumpridas, não podendo ser a parte surpreendida com 
alegações formalmente corretas, mas que se chocam com os 
princípios éticos, inspiradores do sistema.’ 

Igual princípio determina acórdão paranaense: 

Tribunal de Justiça do Paraná, AC. 226.109-2 Relator: Juiz 
Convocado Albino Jacomel Guérios, Julgamento: Curitiba, 
12/07/2005 

Por fim, o princípio da boa-fé objetiva tem como funções a 
interpretação e integração do negócio jurídico, a proibição do 
exercício de direitos e posições jurídicas e a criação de deveres que 
se distinguem "entre os que têm um fim marcadamente positivo e os 
que visam proteger a contraparte dos riscos de danos na sua pessoa e 
no seu patrimônio, sendo, então, denominados deveres de proteção.  

Exemplificativamente, constituem deveres instrumentais (positivos e 
de proteção) os deveres de lealdade, de cuidado, de previdência e 
segurança, de aviso e esclarecimento; de informação; de 
consideração com os legítimos interesses do parceiro contratual; de 
proteção ou tutela com a pessoa e o patrimônio da contraparte de não 
aguardar a situação do parceiro contratual; de evitar ou diminuir os 
riscos; de abstenção de condutas que possam pôr em risco o 
programa contratual; de omissão e de segredo, em certas hipóteses, 
deveres que podem anteceder o contrato, na chamada fase pré-
contratual, ou mesmo prolongar-se findo o negócio, hipótese de 
responsabilidade pós-contratual, como já vinha apontando a 
jurisprudência esclarecida" 769. 

Por exemplo, o contratante, principalmente o contratante mais forte, 
não pode voltar sobre os próprios passos e proceder de modo 
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contrário a expectativas despertadas por uma primeira conduta sua 
(venire contra factum proprium); não pode, também, postergar o 
exercício de um direito por largo lapso de tempo e com isso 
propiciar investimentos patrimoniais ou mesmo moral na expectativa 
do não exercício do mesmo direito em outra oportunidade 
(suppressio); ou sequer praticar reiteradamente de certos atos 
(surrectio); ou descumprir uma norma legal ou contratual e exigir do 
co-contratante o cumprimento dessa mesma norma (tu quoque); ou, 
por fim, deixar de praticar um determinado ato sem que existam 
razões legítimas justificando a omissão etc. 

Nesse sentido:"Hipótese próxima da que acabamos de delinear é a 
configurada pela doutrina da Verwirkung, segundo a qual em 
determinadas circunstâncias age abusivamente quem exerça uma 
pretensão ou um direito potestativo, quando de modo inexplicável 
retardou o seu exercício por longo tempo, suscitando, com sua 
conduta omissiva, uma justificável confiança na outra parte, de que o 
direito não seria mais feito valer. 

Verifica-se que, na Verwirkung, o fato em relação ao qual o titular 
do direito assume uma conduta contraditória consiste em uma 
inatividade. O exercício do direito em tais circunstância torna-se 
inadmissível".770 

......................... 

Tribunal Regional Federal da 4ª. Região, Quarta Turma  

AC 2001.72.00.003286-3, Julgamento: 06/08/2008. D.E. 01/09/2008 
Relator:Marga Inge Barth Tessler 

 
Ementa: 
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. 
PROGRESSÃO FUNCIONAL. ANULAÇÃO DO ATO DE 
REVISÃO. HONORÁRIOS.  
 (...) 5. Demonstrada a percepção de boa-fé pelo autor, é de se 
invocar, ainda, os princípios da impossibilidade de prevalecer-se a 
administração de situação por ela própria criada, o que de séculos 
consagrou-se no princípio da venire contra factum proprium e, ainda, 
da verwirkung, dos alemães. (...)  

................................ 

Superior Tribunal de Justiça.  Quarta Turma. REsp 332048 Registro: 
2001/0089314-5 

Relator: Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (desembargador 
convocado do TJ/AP). Decisão: 22/09/2009. Publicação: 05/10/2009 

Ementa: 
(...) 4. O escritor contratante que agindo por vontade e atos próprios 
celebra contrato com rede de televisão, quando pré-existente e em 
vigência outro com empresa concorrente, convencionando-se 
cláusula de exclusividade na realização dos trabalhos literários e não 
os cumpre, não lhe autoriza esse procedimento, posteriormente, 
alegar culpa da outra parte, ante os fundamentos do princípio do 
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venire contra factum proprium. 5. Recursos especiais não-
conhecidos. 

Das conclusões deste estudo 

Neste estudo, analisamos o poder de exclusão das patentes, que assegura o jus 
prohibendi que lhe é típico, do ponto de vista do consentimento do titular.  

Em termos gerais, determinamos que, pelas características dos privilégios de exclusão, 
como são as patentes, sempre se interpreta o poder de exclusão restritivamente. Como é 
elemento essencial do poder de exclusão a ausência de consentimento do titular, a 
presença de consentimento é de ser entendida sempre que o titular não manifestar 
efetiva e eficazmente sua intenção de proibir. Há, assim, um dever de manifestar 
recusa, que – à falta de manifestação – presume aceitação, eis que a liberdade 
concorrencial é a regra, e a proibição, uma exceção.  

Quanto ao caso especial em que os efeitos da patente concedida retroagem a período 
anterior ao da concessão, entendemos que o dever genérico de manifestar recusa se 
afirma ainda mais enfaticamente. Inexistindo direito erga omnes de exclusão, e a 
publicação anterior do objeto do pedido tendo efeitos informacionais, deles não se 
depreendendo jus prohibendi, exige-se do titular do pedido que relate ao terceiro do teor 
de sua pretensão como requisito de retroagir seu direito de pedir indenização. 

Como se viu, no caso específico das patentes, não há razoabilidade em se presumir má 
fé daquele que – não notificado pelo titular do pedido – realizou atos que importariam, 
uma vez concedidas as patentes, em violação destas. Sendo mínimo o ônus do titular em 
notificar, e irrazoável a exigência de o empresário monitorar constante e continuamente 
os pedidos de patente publicados, cabe presumir consentimento se o titular se abstém de 
notificar, e, em qualquer caso, esta ação é incompatível com a pretensão retroativa. 

Por fim, a seção lista as causas relativas à tolerância do titular, já discutidas em direito, 
que impediriam ou moderariam o jus prohibendi.  



Patentes na Constituição 

 

Denis Borges Barbosa  (2009)  

 

Boa tarde. Obrigado. O meu tema é o que está no quadro: Propriedade 
Intelectual na Constituição Brasileira. Curiosamente eu vou singrar por outros 
campos nacionais do sistema constitucional porque, na verdade, existe uma 
integração desses sistemas no referente à propriedade intelectual – o que 
dificilmente se encontra em outros setores, talvez, só proximamente, nos 
direitos humanos. 

A primeira coisa que encontramos de interessante quanto à principal questão 
da propriedade intelectual é o que D. Pedro II nos traz (o Imperador do 
Brasil), falando de improviso à comissão que redigiu o Código Civil em 1887 
ou 8: 

"O pensamento não pode ser objeto de propriedade, como as coisas corpóreas. Produto 
da inteligência, participa da natureza dela, é um  atributo da personalidade garantido 
pela liberdade da manifestação, direito pessoal. Uma vez manifestado, ele entra na 
comunhão intelectual da humanidade, não é suscetível de apropriação exclusiva.O 
pensamento  não se transfere, comunica-se. . . chamo a atenção da Comissão sobre a 
necessidade do harmonizar os direitos do autor com a sociedade..." (Ata sessões 
Comiss. Org. Proj. Cód. Civ.  1889  Rev. Inst. Hist., vol. 68, lª parte, 33). D. Pedro II 
(1889 

Ele aponta duas questões principais. Primeiro, há a questão de a propriedade 
intelectual ser radicalmente uma decisão política, que não é vinculada - como 
direito exclusivo - a qualquer estamento pré-legal. A propriedade intelectual é 
um ato político que se exerce politicamente, não obstante haver interesses que 
sejam pré-constitucionais ou pré-legais. 

Dizia ele, então: é o pensamento, pode ser objeto da propriedade. Muitos de 
vocês se surpreenderão do plágio que o Imperador faz de Thomas Jefferson. 
E vocês diriam: “Mas como? O Imperador citando um republicano 
americano?” Na verdade, D. Pedro II tinha um profundo conhecimento da 
constituição americana. Eu tive ocasião de ver os comentários manuais dele à 
Constituição de 91. Ele demonstra um profundo conhecimento da tradição 
constitucionalista americana, por incrível que pareça. 

Muito bem. O ponto final desta intervenção de D. Pedro mostra o elemento 
central do constitucionalismo brasileiro, quando ele diz:  

 
“Chamo à atenção da Constituição sobre a necessidade de harmonizar os direitos do 
autor com o da sociedade”.  



Esse é o ponto crucial do desenho da propriedade intelectual: a conciliação 
dos direitos daquele que cria, autor, ou inventor, ou originador, ou o quem 
seja, com os da sociedade. 

Uma coisa que ainda não foi tratada até o momento, passa a ser tratada 
inclusive em relação à proposta de modificação feita pelo Ministério da 
Cultura em relação à nova Lei Autoral, é o de um elemento na Constituição 
Brasileira que ainda não foi reconhecido pela doutrina. É a incorporação 
aparente, como parte da constituição brasileira, do direito de acesso à cultura e 
à tecnologia.  

 
DECRETO N° 591, DE 6 DE JULHO DE 1992  
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.  

Artigo 15 

1. Os Estados Signatários do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a:  

Participar na vida cultural;  

Gozar dos benefícios do progresso científico e de suas aplicações;  

c) Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais que lhe corresponda em 
virtude das produções cientificas, literárias ou artísticas de que seja autora.  

2. Entre as medidas que os Estados Signatários do presente Pacto deverão adotar para 
assegurar o pleno exercício deste direito, figuraram as necessárias para a conservação, o 
desenvolvimento e a difusão da ciência e da cultura.  

3. Os Estados Signatários do presente Pacto se comprometem a respeitar a liberdade 
indispensável à investigação cientifica e à atividade criadora.  

4. Os Estados Signatários do presente Pacto reconhecem os benefícios que derivam do 
fomento e desenvolvimento da cooperação técnica e das relações internacionais em 
questões cientificas e culturais.  

 

Por força da emenda 45 à Constituição 771, os tratados de direitos humanos 
passam, atendidas determinadas circunstâncias, a integrar o corpo da 
Constituição. Em nenhuma constituição que eu tenha jamais visto existe, 
integrada no texto constitucional, o direito da sociedade de ter acesso aos 
frutos da cultura, da ciência e da tecnologia.  

Em muitas existe uma forma de expressão do item dois do mesmo pacto ou 
do item 27.2 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é a proteção 
dos interesses morais e materiais do autor.  

Agora, além desta proteção, que é expressa na nossa Constituição em três 
artigos, a partir da Emenda 45, temos a incorporação do direito da sociedade 
de ter acesso à cultura, não obstante o direito autoral e o direito da sociedade 

                                           
771 Emenda 45:  

"[o]s tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais." (art. 5º, § 3º). 



de ter acesso aos frutos da ciência, da tecnologia e da saúde, não obstante, ou 
mais precisamente, em equilíbrio com o interesse da proteção das patentes e 
das marcas. 

Para quem não se atentou ao que acontece, a emenda 45 manda incorporar 
como elemento integrante da tessitura constitucional os tratados de matéria 
dos direitos humanos; fica apenas o problema do requisito formal dos três 
quintos.  

 

Temos, no entanto, depois de uma recusa 
preliminar, o STJ, no habeas corpus 18799 
772, entendeu que não obstante em caso de 
tratados anteriores não haver esse requisito, 
que haveria alguma forma de incorporação. 
Então, à luz desse entendimento, eu acho 
razoável postular a incorporação no direito 
constitucional brasileiro, do direito de acesso, 
o A2K, que tanto se discute no nível 

internacional. 

O que é a propriedade intelectual na nossa Constituição? Há muitas 
discussões sobre a natureza jurídica, discussões essas que eu acho uma perda 
de tempo insistir. E, simplesmente, me basta um tipo de interpretação que, ao 
nível constitucional, se ponha de pé e permaneça de pé. Essa interpretação é 
de que é um bom monopólio. Esse caso é o caso de 1603, Darcy versus Allin, 
que representa um dilema constitucional atualmente no Supremo Tribunal 
Federal. O dilema entre o novo e aquilo que já está em dois mil e pouco: 

 
A construção da Propriedade Intelectual como um discurso natural e essencialmente 
constitucional 

O primeiro caso inglês de monopólio - Darcy v. Allin, 77 Eng. Rep. 1260 (King's 
Bench, 1603)  fixou a questão do que viria a ser a propriedade intelectual – uma 
exclusividade concorrencial – matéria de conflito entre o poder real e as liberdades 
úblicas 

Disse o juizinho do caso Darcy versus Allin, apreciando um ato da Rainha 
Elizabeth I: Como a carta de baralho objeto do monopólio concedido pela 
Rainha já era do domínio público, que nem um privilégio real poderia superar 
este problema. É bem verdade que o fundamento que o julgado deu não foi a 
constituição, mas algo ainda mais básico, que é o Velho Testamento, que diz 
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que você não pode tirar do moleiro os objetos do seu trabalho. É esse o 
ponto central. Não se pode tirar do domínio público algo que já ai está. 

O Estatuto de Monopólio de 1624 coloca exatamente isto 773: ficam 
proibidos todos os monopólios. No entanto, excetua-se um monopólio 
específico que é o monopólio de patentes, o monopólio sobre o novo, pois 
que neste monopólio, de nada é privada a sociedade, pois que o objeto do 
monopólio não estava em domínio público. Ou seja, não se tirou da liberdade 
dos povos, não se tirou do moleiro a sua mó e, conseqüentemente, este seria 
um bom monopólio, um monopólio constitucionalmente válido.  

“(um) monopólio é uma instituição ou permissão do rei, por sua outorga, comissão ou 
de outra forma para qual(is)quer pessoa ou pessoas, corpos políticos ou societários de 
ou para a exclusividade de compra, venda, produção, trabalho ou uso de qualquer coisa, 
pelo qual qualquer [outra] pessoa ou pessoas, corpos políticos ou societários devam ser 
restritos em qualquer liberdade que antes tinham¸ ou que venham a ser coarctados em 
sua atividade lícita.  

Edward Coke, 3 Institutes of The Laws of England (London 1644).  

Esse é o promotor, o membro do MP, Lorde Coke que atuou no caso e, 
depois, comentou apontando exatamente essa circunstância: qual é o 
elemento, já não digo nem constitucional, mas o elemento estrutural da 
proteção deste nosso monopólio? É que seja o monopólio sobre o novo, não 
é? É um requisito tão estrutural da propriedade intelectual e que ele não só é 
ínsito na medula espinal da Constituição, mas ele se radica no próprio solo 
onde a Constituição é construída, que é a liberdade dos povos. 

Quanto à classificação do que é ou não uma patente, uma marca, um direito 
autoral, eu só me remonto à decisão do próprio Supremo, publicada pouco 
tempo atrás, em 2007, que diz exatamente que os monopólios legais se 
dividem de duas espécies: os que visam impelir o agente econômico ao 
investimento e a propriedade industrial. É isso:  

 
Supremo Tribunal Federal STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; 
Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18) 

                                           
773 O estatuto dos Monopólios de 1624 -  

“Todos os monopólios e todas as comissões, outorgas, licenças, privilégios e cartas patentes feitos ou 
outorgados até agora, ou que o sejam no futuro a qualquer pessoa ou pessoas, corpos políticos ou societários 
que sejam, para exclusividade de compras, vendas, fabricações, trabalhos ou usos neste Reino ou quaisquer 
outros monopólios, sejam de poder, liberdade ou faculdade… são totalmente contrários às leis deste Reino, e 
serão tidos como nulos e sem efeito e de forma alguma deverão ser postos em uso ou executados. O estatuto 
dos Monopólios de 1624 

1.Considerando, não obstante, e que isso seja declarado e promulgado, que qualquer declaração supra 
mencionada não se aplicará a quaisquer cartas patentes e outorgas de privilégio com o prazo de quatorze 
anos, ou menos, efetuadas para produção ou fabricação, de qualquer forma, de uma nova manufatura neste 
Reino, ao(s) primeiro(s) real(is) inventor ou inventores de tais manufaturas, não utilizadas por outros à época 
da expedição de tais outorgas de cartas patentes, de forma que estas não sejam contrárias a lei, nem daninhas 
ao Estado, pelo aumento de preços de mercadorias no território, ou por prejudicarem o comércio ou serem, 
no geral, inconvenientes. 



1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as 
atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características 
da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado 
as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem".  

2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies.  

(I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a propriedade 
industrial, monopólio privado; e  

(II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia. 

Abandonando a discussão sobre propriedade ou monopólio, a querela do sexo 
dos anjos: para efeitos constitucionais, a patente é um monopólio, no sentido 
utilitarista. Ele é um monopólio não para atender um direito prévio, um 
direito pré-constitucional, mas para se ter um efeito específico, que é o efeito 
da utilidade, o efeito da função social, que resulta do incentivo ao 
investimento. 

O Sérgio Paulino mencionou a atuação do INPI, recentemente. E um ponto 
que a atuação do INPI foi historicamente crucial foi o ímpeto pelo qual o 
INPI, como órgão de propriedade industrial do Governo Federal, fez a 
proposta e conseguiu incluir litera ad literam o que foi gerado no INPI como 
Proposta de Regulação do Sistema de Propriedade Industrial. A cláusula é a 
que vocês vêem:  

 
Art. 5º (...) 

XXIX - a lei assegurará aos autores de inven-tos 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;   

Existem mais dois dispositivos constitucionais sobre propriedade industrial. 
Os outros dois são da área autoral e de direito esportivo, mas esse que se vê 
foi elaborado organicamente. Ele tem um planejamento de grande 
importância. Esse planejamento está no seguimento final, que é a cláusula 
funcional, a cláusula que faz construir a propriedade industrial com um fim 
determinado, e esse fim explicitamente é o interesse social, o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do país.  

Como me foi dado, como Procurador-Geral do INPI à época, redigir essa 
cláusula, indico qual é a fonte desse dispositivo. A fonte próxima é a própria 
lei, o Código de Propriedade Industrial de 71, que tinha uma redação parecida 
com essa. Mas a fonte estrutural é a Constituição dos Estados Unidos. O que 
se trouxe deliberadamente para a nossa Constituição é a funcionalização dos 
direitos de propriedade intelectual, de tal forma que não se pudesse alegar 
fundamentalismo ou a pré-constitucionalidade de um outro direito.  

Diz lá, a Constituição Americana, num texto que é original, que precede o Bill 
of rights, que precede os Direitos de Garantias Fundamentais:  

 



The Congress shall have Power …… 

{To promote the Progress of Science and useful Arts} 

by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their 
respective Writings and Discoveries  

O Congresso está autorizado a baixar leis com a finalidade específica de 
promover as ciências e as artes, concedendo privilégios por tempos 
determinados às produções dos autores e dos inventores.  

A nossa Constituição segue a mesma estrutura, dizendo: Tendo em vista o 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o 
Congresso Nacional pode redigir, pode criar leis que façam, protejam 
patentes, etc. 

Ou seja, de cara, a propriedade industrial é para atender finalidades 
específicas. E por que trazer este aporte do direito constitucional? Este aporte 
que D. Pedro II bebeu no próprio direito constitucional americano ao ler a 
função social do sistema da propriedade industrial? Já vamos ver. 

O ponto principal é a contribuição do direito constitucional americano pelos 
tribunais, não só por isso, mas para manter a noção clara do que é a função 
social. Diz lá, no caso Graham versus John Deere, de 1966, o caso cuja 
autoridade foi reafirmada recentemente, no ano retrasado, pela Suprema Corte 
Americana, o Poder Legislativo, no exercício do poder de patentes não pode 
ir além das restrições impostas pelo propósito constitucional; por aquela 
cláusula que vocês acabaram de ver: para o progresso das ciências e das artes 
774.  

Ou, no caso brasileiro, para promover o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do país. Nem pode aumentar o monopólio de 
patentes sem levar em conta a inovação, o progresso, o benefício social ganho 
dessa natureza. 

Nesse mesmo caso, continuo dizendo, falando de um sistema de estrutura 
constitucional que em muito, se não em tudo, replica o sistema constitucional 
brasileiro. Vale lembrar que o poder federal de patentes decorre de um 
dispositivo constitucional específico, que autoriza o Congresso a promover o 
progresso das artes. A cláusula tanto é uma outorga de poder quanto uma 
limitação. Só existe o poder de criar patente para um fim específico. No caso 
deles é o progresso das ciências e das artes; no nosso é o desenvolvimento 
775. 

                                           
774 O Poder Legislativo no exercício dos poderes de patente não pode ir além das restrições impostas pelo 
propósito constitucional. Nem pode aumentar o monopólio da patente sem levar em conta a inovação, o 
progresso ou o benefício social ganho desta maneira. Suprema Corte dos Estados Unidos em Graham v John 
Deere Co 383 US 1 at 5-6 (1966) 

775 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966) - Já de início vale lembrar que o poder federal de patentes 
decorre de um dispositivo constitucional específico que autoriza o Congresso “a promover o progresso de … 
Artes úteis, por assegurar por prazos limitados a inventores o Direito exclusivo às suas … Descobertas” Art. 



Há dois SIPIDs atrás, a nossa colega Margareth Chon, de Seattle, foi muito 
enfática: Leia-se na Constituição Americana “progresso”, o que se lê na nossa 
“desenvolvimento”. Estamos falando a mesma coisa. 

 

Neste mesmo caso, apontando diretamente para o nosso caso de 1603, 
apontando para o Estatuto de Monopólios, e não menos apontando para o 
nosso sistema constitucional, diz a Suprema Corte Americana: O Congresso 
não pode autorizar a emissão de patentes cujos efeitos sejam remover o 
conhecimento existente do domínio público ou restringir o livre acesso à 
matéria já disponível. É exatamente aquele elemento que eu identifiquei como 
sendo a coluna, a medula espinal do sistema constitucional, e algo que radica 
no chão das constituições, que é a liberdade dos povos 776. 

Vamos adiante. Como a cláusula finalística se incorpora na lei ordinária?  

No momento, está se discutindo, como todos nós sabemos, a questão da 
constitucionalidade das patentes pipeline. Essa provavelmente é a questão 
constitucional de maior monta, de maior peso e de maior conseqüência no 
momento.  

E renomados autores apontam para esse tipo de patente como uma correção 
de uma injustiça ou de uma inconstitucionalidade passada. No entanto, este 
caso julgado pelo STF na vigência da lei anterior, que não concedia patentes, 
foi muito claro quanto (já que estamos falando de recurso extraordinário) a 
compatibilidade com o nosso sistema, da recusa, então, de se dar patente 
farmacêutica de produtos químicos, etc. Diz, em essência, o Supremo que no 
equilíbrio dos elementos constitucionais, cabe ao Congresso estabelecer o 
sistema da lei ordinária que constitui o sistema de patente, marcas, direitos 
autorais e assim por diante: 

 
l.a Turma do STF de 13.4.82, no RE 94.468-1-RJ, do qual foi relator o Min. Néri da 
Silveira (RDM 56/130 e ss.) 

"O legislador ordinário pode definir o que não é patenteável, seguindo critérios técnicos. 
Não dispôs o legislador ordinário em afronta ao espírito do dispositivo constitucional 
referido quando, no art. 9.°, "c", da Lei 5.772/71s vedou a privilegiabilidade quanto às 
substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e 
medicamentos de qualquer espécie, bem como aos respectivos processos de obtenção ou 
modificação. Recurso extraordinário não conhecido". 

                                                                                                                            
I, § 8, cl. 8. A cláusula é tanto uma outorga de poder e uma limitação. Este poder condicionado, 
diferentemente do poder usualmente exercido nos séculos dezesseis e dezessete pela coroa inglesa, é limitado 
à promoção de avanços nas “artes úteis”. 

776 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966) -O Congresso, no exercício do poder de patentes, não pode 
exceder as restrições impostas pela finalidade declarada pela constituição. Nem pode aumentar o monopólio 
de patente independentemente de inovação, avanço ou benefício social auferido em decorrência dela. 
Ademais, o Congresso não pode autorizar a emissão de patentes cujos efeitos sejam remover o conhecimento 
existente de domínio público, ou restringir livre acesso a matéria já disponível. 



Ai, na continuação do mesmo caso Graham versus John Deere aparece o eco 
ou a reverberação do que disse D. Pedro II: 

 
Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966) 

A filosofia de Jefferson quanto à natureza e o propósito do monopólio de patente consta 
de uma carta para Isaac McPherson (Ago., 1813), parte que descrevemos à margem.  

Ele rejeitou uma teoria de direitos naturais à propriedade intelectual e claramente 
reconheceu a racionalidade social e econômica do sistema patentário.  

O monopólio de patentes não buscava assegurar ao inventor o seu direito natural às suas 
descobertas.  

Na verdade, era uma recompensa, como incentivo, para que fosse gerado novo 
conhecimento.  

A outorga de um direito exclusivo a uma invenção foi a criação da sociedade -
contrariamente à natureza livre inerente de idéias divulgadas - e não deveria ser dado de 
graça.  

Somente invenções e descobertas que contivessem conhecimento humano, novas e 
úteis, justificavam a especial indução de monopólio privado limitado. 

 

 A filosofia de Jefferson quanto à natureza do propósito do monopólio de 
patentes rejeitou a teria que os direitos naturais à propriedade intelectual 
claramente reconheceu a racionalidade social e econômica do sistema 
patentário.  

O monopólio de patentes não buscava assegurar ao inventor o seu direito 
natural as suas descobertas. Na verdade, é uma recompensa como incentivo 
para que fosse gerado um novo conhecimento - precisamente o que o 
Supremo disse (estou falando do nosso Supremo). É um monopólio com 
vistas ao incentivo ao investimento em algo que a sociedade precisa 777. 

O problema da necessidade desta cláusula, que ao mesmo tempo é uma 
outorga de poder, o Congresso pode (e uma limitação), mas ele só pode se for 
para atender o interesse social e o desenvolvimento econômico e social do 
país, o custo desses monopólios para a sociedade: 

 
GREAT ATLANTIC & PAC. TEA CO. v. SUPERMARKET EQUIPMENT CORP. 
Supreme Court USA, 1950. 340 U.S. 147, 71 S.Ct. 127, 95 L.Ed. 162 

Devemos enfatizar que cada caso de validade de patente traz uma questão que requer 
referência a um padrão escrito na Constituição. O Artigo I, § 8, contém uma outorga de 
poder ao Congresso para permitir a outorga de patentes.  

                                           
777 Kendall v. Winsor, 62 U.S. 21 How. 322 (1858) - É inegável que o monopólio limitado e temporário 
outorgado aos inventores nunca visou benefício ou vantagem exclusiva deles; o benefício ao público ou à 
comunidade em geral foi sem dúvida o objetivo primordial ao outorgar e assegurar tal monopólio. Isso foi 
desde logo o equivalente dado pelo público pelos benefícios resultantes da ação do gênio, as reflexões e 
talentos dos indivíduos, e o incentivo para prosseguir com esforços visando tais importantes propósitos. A 
verdadeira política e propósito das leis de patente promulgadas sob este governo são configuradas neste artigo 
da Constituição, a fonte de todas as leis, visando, “promover o progresso da ciência e artes úteis”, 
contemplando e necessariamente implicando em sua extensão e contínua adaptação aos usos da sociedade 



Mas, diferentemente da maioria dos poderes específicos dados ao Congresso, tal 
outorga é qualificada.  

O Congresso não tem liberdade, por exemplo, para decidir que patentes devam ser 
dadas sem critério ou discricionariamente. O Congresso age sob restrições impostas 
pelos fins dispostos no Art. I, § 8. O fim é “promover o Progresso da Ciência e Artes 
úteis”. O meio de alcançar tal fim é a outorga por prazo limitado a inventores do direito 
exclusivo às suas invenções. 

É longa a discussão a respeito disso, em que se aponta que em cada patente 
existe uma incidência de tributo. Esse caso, em particular, aponta num trecho 
um pouco mais adiante, que toda patente é um tributo à sociedade, quer dizer, 
tem que pagar um preço, um monopólio, uma exclusão, uma exclusão de 
acesso: 

 
GREAT ATLANTIC & PAC. TEA CO. v. SUPERMARKET EQUIPMENT CORP. 
Supreme Court USA, 1950. 340 U.S. 147, 71 S.Ct. 127, 95 L.Ed. 162 

Toda patente é a outorga de um privilégio de cobrar tarifas do público. Os Constituintes 
não só queriam que monopólios fossem gratuitamente dados.  

A invenção, para justificar a patente, teria que seguir aos propósitos da ciência – levar 
adiante as fronteiras da química, da física e semelhantes, para fazer uma clara e distinta 
contribuição ao conhecimento científico.   

Toda patente é a outorga de um privilégio de cobrar tarifas ao público. Os 
constituintes não queriam que os monopólios fossem gratuitamente dados. A 
invenção, para justificar a patente, teria que seguir os propósitos da ciência, 
levar adiante as fronteiras da química, para fazer uma clara e distinta 
contribuição ao conhecimento científico - são os requisitos essenciais. Uma 
patente tem que não só contribuir um novo, mas um novo significativo, um 
novo que represente um contributo mínimo à sociedade. 

Prossigamos o trajeto: 

 
GREAT ATLANTIC & PAC. TEA CO. v. SUPERMARKET EQUIPMENT CORP. 
Supreme Court USA, 1950. 340 U.S. 147, 71 S.Ct. 127, 95 L.Ed. 162 

O padrão de patenteabilidade é um padrão constitucional, e a questão da validade de 
patente é uma questão de direito legal. Mahn v. Harwood, 112 U. S. 354, 112 U. S. 358. 

Ai se aponta a questão essencial: o padrão de patente de patenteabilidade é um 
padrão constitucional, e questão da validade da patente é uma questão de 
direito legal (porque é statutory right), não de constituição pelos juízes. A 
questão da invenção volta ao padrão constitucional em cada caso. Falando 
com autoridade em matéria constitucional, eles, a Suprema Corte dos Estados 
Unidos, como falamos em relação aos outros, nós vamos dizer em relação à 
patente, o que a Constituição diz em relação à patente.  

E o julgado diz um ponto muito importante, e nisso não vai nenhum demérito 
do INPI (lugar onde passei dez anos e que muito estimo), mas o que a 
Suprema Corte aponta á uma tendência universal de todos os INPIs: 

 



GREAT ATLANTIC & PAC. TEA CO. v. SUPERMARKET EQUIPMENT CORP. 
Supreme Court USA, 1950. 340 U.S. 147, 71 S.Ct. 127, 95 L.Ed. 162 

As tentativas ao longo dos anos de chegar a uma concepção mais ampla de patentes do 
que o contemplado na Constituição foi persistente.  

O Escritório de Patentes, como a maioria das agências administrativas, demonstrou 
favorecer a oportunidade em que o exercício de sua vontade expandiu sua própria 
competência.  

Assim, colocou um número de artefatos sob a proteção de patentes – artefatos que 
obviamente não têm lugar nenhum no esquema constitucional de progresso do 
conhecimento científico.”   

 

As tentativas, ao longo dos anos, de chegar a uma concepção mais ampla das 
patentes do que o contemplado na Constituição foi persistente. O escritório 
de patentes, como a maioria das entidades administrativa, demonstrou 
favorecer à oportunidade que o exercício de sua vontade de expandir a sua 
própria competência. Assim, colocou um número de artefatos sob proteção 
de patentes, artefatos que obviamente não têm lugar nenhum no esquema 
constitucional, de progresso do conhecimento científico.  

Isso, o nosso querido Nuno Carvalho da OMPI tanto repete: todo INPI do 
mundo tem a vontade e a tendência de favorecer os donos de patente. Essa é 
uma tendência universal; a própria Suprema Corte diz isso. É por isso que 
Peter Drahos, dois anos atrás disse: “Tem que haver um controle social do 
INPI; tem que ter gente fazendo o controle”. Como tem o controle da justiça 
pelo Conselho Nacional de Justiça, os INPIs não podem estar longe de uma 
fiscalização social. É esse um ponto importante que a Suprema Corte aponta 
na sua tradição.  

Indo além:  

 
Graham v. John Deere Co., 383 U. S. 1 (1966) 

o Congresso não pode autorizar a concessão de patentes cujos efeitos sejam remover 
conhecimento existente do domínio público, ou restringir o livre acesso aos materiais já 
disponíveis. 

 

O congresso brasileiro - ou o americano - não tem poderes de dar uma 
patente que tire do domínio público algo que já está. Esse é o ponto crucial. A 
rainha Elizabeth II não tinha; o Congresso não tem; é uma questão estrutural 
de qualquer sistema constitucional que leve em conta a liberdade dos povos. 

Desde um caso decidido em 1829, a Suprema Corte Americana vem 
repetidamente entendendo que o fim primário das nossas leis de patente não é 
a criação de fortunas privadas para os donos da patente, mas promover o 
progresso das ciências e das artes. Vale dizer aquela cláusula constitucional 
que o INPI pôs por sugestão, e os constituintes aceitaram, na constituição 
brasileira. É para isso. Não é para fazer a fortuna de “A”, nem “B”, nem “C”. 



Isso é uma tradição constitucional do sistema americano, que se perde na 
névoa dos tempos: 

Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502 (1917) 

“3º. Desde o caso Pennock v. Dialogue, 2 Pet. 1, que foi decidido em 1829, esta Corte 
vem repetidamente entendendo que o fim primário de nossas leis de patentes não é a 
criação de fortunas privadas para os donos de patentes, mas ‘promover o progresso da 
ciência e artes úteis’ (Constituição, Art. I, § 8) 

Trinta anos depois, voltando novamente a essa questão, o tribunal americano 
voltou a dizer a mesma coisa 778. É indiscutível que o monopólio temporário 
e limitado, outorgado aos inventores, jamais foi elaborado para garantir o 
lucro ou vantagem exclusiva a eles. O benefício ao público e a comunidade 
em geral foi, sem dúvida nenhuma, o propósito principal de outorgar ou 
assegurar o monopólio. Esta corte nunca alterou esse entendimento quanto à 
importância relativa aos interesses públicos e privados envolvidos em toda 
outorga de patentes, mesmo quando declarou que interpretando as patentes o 
inventor teria que ser tratado de uma forma favorável 779.  

 

Enfim, este é o ponto principal. É isso que persiste pela paralela funcional do 
sistema constitucional americano e brasileiro - intencionalmente paralelos -, 
construção essa que se reflete no próprio entendimento (ao meu ver) da 
constituição brasileira. 

 

Adiante:  

 
Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Co., 324 U.S. 806 (1945) 

“Uma ação para dar execução a patentes e aos contratos a elas relacionados envolve o 
interesse público, bem como interesses das partes adversas. P. 324 U.S. 815. (…)  

A posse e afirmação dos direitos patentários são ‘questões de grande importância para o 
público’ Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co., 322 U. S. 238, 322 U. S. 246. 
Vide também Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U. S. 661, 320 U. S. 
665; Morton Salt Co. v. Suppiger Co., supra, 316 U. S. 278 780. 

                                           
778 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502 (1917) - Trinta anos depois esta Corte, 
voltando novamente à questão, em Kendall v. Winsor, 21 How 322, novamente destacou e de forma 
significativa disse: ‘É indiscutível que o monopólio temporário e limitado outorgado aos inventores jamais foi 
elaborado para [garantir] o lucro ou vantagem exclusiva a eles; o benefício ao público ou comunidade em 
geral foi outro e sem dúvida nenhuma o propósito principal de outorgar e assegurar tal monopólio.’ 

779 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502 (1917) - Esta Corte nunca alterou este 
entendimento quanto à importância relativa dos interesses públicos e privados envolvidos em toda outorga de 
patente, mesmo quando declarou que, interpretando as patentes e as leis patentárias, os inventores deverão 
ser tratados de forma justa e até mesmo liberal. 1 U. S. 241; Winans v. Denmead, 15 How. 330; Walker, 
Patents, § 185.” 

780 Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Co., 324 U.S. 806 (1945) - Uma patente, pela sua própria 
natureza, é sujeita ao interesse público. Como reconhecido pela Constituição, a patente é um privilégio 
especial que visa o fim público de promoção ‘do progresso das ciências e artes úteis’.  Ao mesmo tempo, uma 



Diz o julgado: uma ação, para dar execução à patente, uma ação de infração, 
ou os contratos, envolve interesse público bem como os interesses das partes 
diversas. A posse e a afirmação jurídico-patentárias são questões de grande 
importância para o público. Esse é o ponto principal 781. 

Vamos adiante. 

 No caso que o Nelson Brasil acabou de me citar, Diamond versus 
Chakrabarty caso fundamental para o patenteamento de biotecnologia. O 
ponto constitucional de que ele fala, que não é tão posto em foco é 
interessantíssimo. Diz ele:  

 
Diamond V. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).  

A autoridade do Congresso é exercida na esperança de que ‘o esforço produtivo aqui 
favorecido venha a gerar um efeito positivo na sociedade através da introdução de 
novos produtos e processos de manufatura na economia, e que assim gere empregos e 
melhores condições de vida para os cidadãos’. 

 

Aqui, a Suprema Corte não fica no progresso da ciência e da arte, mas fala 
exatamente do desenvolvimento do interesse social e do desenvolvimento 
econômico do país, e que assim gera empregos e melhores condições de vida 
para os cidadãos. Não estamos falando só em desenvolvimento econômico ou 
progresso hipotético das ciências e das artes, mas falando de condições de 
vida e de substancialidade, desenvolvimento no sentido social. 

Encaminhando-nos para o fim (já fui notificado) o próximo ponto, em que se 
radica também no sistema constitucional brasileiro e na sua réplica do 
americano é o fato de que tudo aquilo que não está sob proteção exclusiva é 
de domínio público, é livre e de acesso.  

Isso está no caso de 89, de uma Suprema Corte Americana integralmente 
conservadora que diz:  

 
"A própria cláusula de patentes reflete uma ponderação entre as necessidades de 
incentivar a inovação e evitar monopólios que afetem a competição sem significar 
concomitantemente qualquer avanço no progresso das ciências e das artes". Como 

                                                                                                                            
patente é uma exceção à regra geral contra monopólios, assim como uma exceção ao direito de acesso ao 
mercado livre e aberto. Por isso as profundas conseqüências econômicas e sociais da patente dão ao público 
um interesse prevalente em assegurar que monopólios patentários sejam gerados em situações livres de 
fraudes ou de quaisquer condutas questionáveis, e que tais monopólios sejam mantidos dentro de sua 
extensão legítima.” 

781 Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942) - Mas a política pública que inclui as invenções 
ao monopólio outorgado exclui tudo que não seja compreendido pela invenção. Igualmente proíbe o uso da 
patente para assegurar um direito exclusivo ou monopólio limitado não outorgado pelo Escritório de Patentes 
que seja contrário à política pública de outorga. É um princípio de aplicação geral que os tribunais, e 
especialmente as cortes de equidade, podem recusar sua assistência onde o autor estiver utilizando seu direito 
contrariamente ao interesse público.” 



notamos no passado, a cláusula contém tanto um outorga de poder como limitações 782.  

 

E continua:  

 
“Desde o princípio, as leis federais de patentes incorporaram o balanço cuidadoso entre 
a necessidade de promover a inovação e o reconhecimento que a imitação e o 
aperfeiçoamento através da limitação são ambos necessários para a própria invenção, 
que constitui a verdadeira essência da vitalidade de uma economia competitiva” 783.  

 

Quem lê isso chega à conclusão, ou poderia chegar de que patente pipeline é 
comunista, eis que proíbe exatamente esse tipo de coisa: uso livre daquilo que 
está em domínio público, já que esta cópia que é permitida pelo domínio 
público é essencial à economia de mercado, não é preciso muita construção 
retórica para chegar à mesma conclusão 784. 

O último ponto é como a Constituição aponta a missão da propriedade 
intelectual - a missão basicamente de mutação de dinâmica. Saímos aqui do 
parâmetro da Constituição Americana e da Superior Corte Americana, para ir 
para o outro lado, que é o da Corte Constitucional Alemã.  

O primeiro caso é um caso que todo mundo que estuda propriedade 
intelectual costuma saber. É um caso em que se discute a limitação das 
patentes para se fazer pesquisa. Diz lá a Corte Constitucional Alemã: “Se 
patente é voltada para o futuro, é voltada para a mutação tecnológica e para a 
inovação, é inconcebível imaginar que se possa usar uma patente para impedir 
a pesquisa, a inovação e os testes que sejam necessários para a inovação”:  

 
Tribunal Constitucional alemão, acórdão no caso “Klinik-Versuch” (BVerfG, 1 BvR 
1864/95, de 10.5.2000) 

Até onde se tem conhecimento não se discute na jurisprudência ou na literatura que o 
“privilégio de pesquisa” (Versuchsprivileg) previsto no § 11 Nr. 2 da Lei de Patentes  
(PatG)  é, em conformidade com essas estipulações,  uma parte necessária do conteúdo 

                                           
782 Bonito Boats v. Thunder Craft Boats, 489 U.S. 141 (1989) - A própria Cláusula de Patente reflete uma 
ponderação entre a necessidade de incentivar inovação e evitar monopólios que afetem a competição sem 
significar concomitantemente qualquer avanço no ‘Progresso da Ciência e Artes úteis’. Como notamos no 
passado, a cláusula contém tanto uma outorga de poder como também determinadas limitações sobre o 
exercício daquele poder. 

783 Bonito Boats v. Thunder Craft Boats, 489 U.S. 141 (1989)  - A própria Cláusula de Patente reflete uma 
ponderação entre a necessidade de incentivar inovação e evitar monopólios que afetem a competição sem 
significar concomitantemente qualquer avanço no ‘Progresso da Ciência e Artes úteis’. Como notamos no 
passado, a cláusula contém tanto uma outorga de poder como também determinadas limitações sobre o 
exercício daquele poder. 

784 Bonito Boats v. Thunder Craft Boats, 489 U.S. 141 (1989) - Desde o princípio as leis federais de patentes 
incorporaram um balanço cuidadoso entre a necessidade de promover a inovação e o reconhecimento que 
imitação e aperfeiçoamento através de imitação são ambos necessários para a própria invenção e que 
constituem a verdadeira essência da vitalidade de uma economia competitiva (...) 



constitucional do Direito de Patente.  

A pesquisa e desenvolvimento da ciência e da técnica só são possíveis por meio de 
experiências que, por sua vez, são construídas a partir de novos resultados de pesquisas. 
Não há o que criticar frente à Constituição quando o legislador permite que os interesses 
do titular da patente recuem frente a esses interesses. (...)” 

 

E outro ponto é o caso que é crucial, porque é único, é inaugural de uma nova 
visão do que é propriedade intelectual no campo do acesso à cultura.  

É a posição no caso Germânia 3, caso em que se discutia o direito de usar 
obras culturais para criar cultura.  

 
Decisão do Tribunal Constitucional alemão no caso “Germania 3 - ” (BVerfG, 1 BvR 
825/98 vom 29.6.2000) 

O interesse do titular do direito de autor, de não ver sua obra explorada sem a sua 
autorização para fins comerciais de terceiros, é confrontado com o interesse protegidos 
pela liberdade artística de outros artistas, sem que com isso, e por meio de um diálogo 
artístico e processo criativo em relação a obras já existentes, possa surgir o risco de 
violações de natureza financeira ou de conteúdo. 

 

Assim disse a Corte Constitucional Alemã: Ao direito autoral, por mais que 
proteja propriedade (porque lá, no sistema constitucional alemão está se 
falando de propriedade e não de monopólio), por mais que se respeite a 
propriedade, por mais que a propriedade obrigue (como diz o Código Civil e a 
Constituição Alemã), verdade é que não se pode usar o sistema de 
propriedade industrial para impedir o progresso das artes. Não é para isso que 
patente existe; para segurar a economia e a cultura no passado; é, sim, para 
impelir a mudança, o crescimento e a construção do futuro.  

Essa é também a minha leitura da Constituição Brasileira. Muito obrigado. 

 

 



Patente como modelo de aperfeiçoamento em inovação 
 

 

Denis Borges Barbosa (2009)  

 

A idéia por trás do sistema de patentes é de incentivar o investimento em inovação 785; 
como vimos acima, ao discutir a atividade inventiva, a análise econômica do direito de 
patentes aponta para um tipo específico de inovação para a qual o sistema de patentes é 
dedicado, que é a inovação que presume risco técnico 786.   

Risco como fundamento da proteção 

A análise do risco como fundamento da proteção de patentes é um tema dos mais 
interessantes neste capítulo da análise econômica do direito. Certos autores enfatizam o 
sistema de patentes como uma indução a seguir na mesma rota, ou seja, como um 
direito a prospectar 787.  

Edmundo W. Kitch é o autor da teoria da patente como direito de  prospecção 788, que 
atraiu particularmente minha atenção durante as pesquisas da dissertação do meu 
primeiro mestrado.  

Na verdade, a doutrina de Kitch responde a um sistema de patentes como o americano, 
que o permite funcionar como um direito a prospectar uma jazida, aquela criada pela 
invenção que é objeto da sua patente. Em tal sistema inexistem as limitações que 
permitem terceiros usar do objeto da patente como base de pesquisa que possam levar 
adinate o progresso técnico, como também não têm a licença compulsória de 
dependência que faculta ao que pesquisa não só obter uma patente dependente como 
também explorá-la mesmo sem autorisação do titular da patente de base. 

Como descreve um estudo contemporâneo 789: 

The concept of a technology prospect was first proposed by Edmund Kitch in 1977. The 

                                           
785 Wen Zhou (2009) “Innovation, Imitation and Competition,” The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy: 
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and Trento, Stefano,Anticommons and Optimal Patent Policy in a Model of Sequential Innovation(June 24, 2009). 
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786 Barbosa, Denis Borges, Lei de inovação: entrosamento (ou falta de) entre universidade e empresa. In: XXVIII 
SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2008, São Paulo. Anais do Congresso da ABPI, 
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789 Campbell-Kelly, Martin and Valduriez, Patrick ,An Empirical Study of the Patent Prospect Theory: An Evaluation 
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prospect theory addresses the situation where “an initial discovery or invention is seen 
as opening up a whole range of follow-on developments or inventions.” If we consider 
inventions such as antibiotics, semiconductors, or speech recognition technologies, they 
are different in degree than safety razors or ballpoint pens. They are technological 
prospects of the greatest importance to society and so broad that they could not be fully 
exploited by a single inventor or even by a single firm. Adherents of the prospect theory 
believe that the patent system “permits the development of the full range of possibilities 
to proceed in an orderly fashion.” In explaining the prospect theory, Kitch appealed to 
an analogy with the mineral claim system developed in the American West in the 
second half of the nineteenth century. This system enabled a person who discovered 
mineralization on public land to file a claim which gave him exclusive mining rights. 
Thus, in the words of Kitch, the claim system created “incentives for prospectors to 
pack their burros and walk off into the desert in search of mineralization.” Kitch noted 
that, far from restricting output, the claim system “tended to generate the socially 
optimum level of investment in prospecting.” Kitch urged students of the patent system 
to see it as a form of claim system for an invention prospect, rather than as a monopoly 
conferred on an individual inventor that restricted output. 

Assim, o titular de uma patente – num modelo como o americano, ganha não só 
exclusividade estática como exclusividade dinâmica. No nosso sistema constitucional 
como no alemão, essa função da patente para apropriar-se das potencialidades futuras da 
tecnologia seria incompatível com os direitos constitucionais: 

 

Tribunal Constitucional alemão, acórdão no caso “Klinik-Versuch” (BVerfG, 1 BvR 
1864/95, de 10.5.2000)  Até onde se tem conhecimento não se discute na jurisprudência 
ou na literatura que o “privilégio de pesquisa” (Versuchsprivileg) previsto no § 11 Nr. 2 
da Lei de Patentes (PatG) é, em conformidade com essas estipulações, uma parte 
necessária do conteúdo constitucional do Direito de Patente. A pesquisa e 
desenvolvimento da ciência e da técnica só são possíveis por meio de experiências que, 
por sua vez, são construídas a partir de novos resultados de pesquisas. Não há o que 
criticar frente a Constituição quando o legislador permite que os interesses do titular da 
patente recuem frente a esses interesses. (...)” 790. 

Na verdade, pela doutrina do Kitch, se assegura ao titular da patente não só uma forma 
de se superar o risco técnico, como também uma maneira de se lidar com a incerteza. E 
isso é garantia demasiada para o sistema de patentes.  

A distinção entre risco técnico e incerteza 

Já indicamos que a raiz do sistema de inovação, do qual o de patentes é integrante, seria 
a publicização do risco técnico. Só se justificaria a intervenção estatal, seja assumindo 
um parte do encargo da pesquisa através de parcerias, seja provendo financiamento 
beneficiado, seja ainda procvendo subvenção, como assunção pública de um risco 
técnico 791: 

O que é risco técnico? Essa noção - risco técnico - é um dado muito importante em 
Propriedade Intelectual. Risco técnico aparece, por exemplo, quando se define que 
know how é a superação do risco técnico. 
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No sistema de patente mesmo a noção de risco técnico é essencial. Coloquemo-nos na 
postura do empresário que precisa da inovação; tem ele duas hipóteses possíveis: ou 
desenvolver a inovação técnica (pois é dessa, a inovação técnica a de que falamos nesta 
intervenção) ou comprar. Comprar presume que haja oferta dos conhecimentos relativos 
a essa inovação no mercado, e isso é um dos problemas que levam à inovação no 
sentido subjetivo. Um dos motivos de inovar no senso subjetivo, através do 
desenvolvimento próprio, é simplesmente porque não há disponível no mercado, ofertas 
de material inovativo. Se alguém quer comprar inovação, vai economizar o tempo, o 
risco técnico desaparece em grande parte, e - se você se enquadra dentro dos parâmetros 
legais -, pode reduzir integralmente os valores expedidos do seu lucro tributário; se 
enquadrar dentro dos parâmetros técnicos legais, por exemplo, os 5% da Portaria 436. 

Se o pagamento for contratado na base de percentual de receita, produção / lucro, o 
empresário ainda conserva o capital de giro que seria imobilizado em investimento 
tecnológico, pois só paga quandoi auferir receita. Esta forma de pagamento também dá 
uma garantia da qualidade de mercado de inovação, pois o fornecedor só recebe se o 
produto final fabricado no Brasil for passível de colocação o mercado. 

Quando se compra uma inovação, principalmente se vai pagar essa inovação por um 
running royalties, tem-se uma certa garantia de que o produto – cuja tecnologia não se 
conhece - tem alguma confiabilidade, porque aquele que lhe vende (a não ser que esteja 
com intuito de sabotador) só vai ter proveito na proporção em que a inovação for 
inovação no sentido próprio, ou seja, entrar no mercado. Se for não só uma invenção, 
não só um conhecimento, não só uma pesquisa, mas se inovação no sentido próprio do 
termo. 

Um elemento cetral da inovação, assim, é a assunção do risco técnico do investimento. 
Dedicar um valor ao desenvolvimento de um instrumento de mercado – uma marca – 
sempre fica sujeito ao risco de mercado. Mas aplicar dinheiro em inovação, 
especialmente uma inovação não-incremental, acrescenta a este risco de mercado mais a 
incerteza dos resultados do processo inovador. 

Na verdade, como indica Marcus Lessa 792, a questão básica a que o sistema tem de se 
voltar é a da incerteza, e não do risco técnico:  

Por isso, a inovação é consequência da experimentação constante, num processo 
colaborativo duradouro: não se trata apenas da determinação de especificações para a 
produção industrial, mas sim do desenvolvimento de produto, processo produtivo e, 
geralmente, mercado. Como as interações repetidas condicionam as possibilidades, o 
resultado é que “relacionamentos criam produtos, e não o contrário.”793 

Nessas situações, as experiências anteriores não servem como peça de confronto ou 
litmus para medir o sucesso das decisões tomadas no decorrer da colaboração. Nem os 
motivos que levaram as partes a inovar cumpre esse papel, porque é o seu próprio 
comportamento que causa a incerteza: 

[i]n other words, [parties] face uncertainty that is endogenous to their cooperation—
their own behavior creates the uncertainty and, thus, cannot be used as a tool with which 
to interpret the uncertain situation. This is to be contrasted with uncertainty exogenous 
to the party: in such situations, where the source of the uncertainty is external to the 
actor, the actor can use the activity that she was going to perform had the contingency 
not occurred as a baseline against which to judge the new situation. (...) Under 
endogenous uncertainty, however, the party can judge new developments only against 
the vaguely-conceived goal that motivated the innovation in the first place.794 

Jennejohn reinterpreta os conceitos de incerteza enunciados por Frank Knight e por 

                                           
792 Lessa, Marcus,Contracting Innovation(June 18, 2009). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1431469.  
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Kahneman, Daniel e Tversky, para destacar o papel do comportamento inovador como 
sua causa.795 É por essa razão que os mecanismos contratuais tradicionais tornam-se 
ineficazes diante da incerteza: eles foram construídos para outro fim, alinhar os 
interesses das partes através da alocação de risco.796 Para Knight, apud Jennejohn, risco 
e incerteza não se confundem: aquele é mensurável, esta não.797 No risco, sabemos o 
resultado – só não sabemos a probabilidade de ele ocorrer. Na incerteza, não sabemos 
nem os resultados possíveis.  

A doutrina econômica ensina que a confiabilidade das estimativas probabilísticas de 
resultados aumenta se a base de amostras de eventos similares for substancial.798 No 
entanto, Jennejohn nos chama a atenção para a ressalva de Langlois e Cosgel: ela 
depende, também, da capacidade prévia de classificar os resultados possíveis.799 
Quando esse classificação é impossível – e, no caso da inovação, ela o é, porque os 
resultados não existem, e provavelmente não existirão até muito após a celebração do 
contrato – qualquer tentativa soará tão plausível quanto o vaticínio saído de um biscoito 
chinês. Isso porque “the creative process, as it introduces heterogeneity into a class of 
heretofore similar experiences, challenges parties’ ability to draw even the simplest 
conclusions about the characteristics of future outcomes.”800 (grifo nosso) 

A incerteza é pertinente ao mercado (i.e. tecnologias de ruptura nem sempre são 
adotadas, por mais superiores que sejam face às prevalentes); e/ou à P,D&I. A incerteza 
“de que determinados meios produzam o resultado esperado num contexto técnico”801 é 
a definição do risco técnico. Este se soma ao risco de mercado na caracterização do 
maior desafio à inovação. Na sua superação, o Estado lança mão de diversos incentivos, 
que reúnem monopólios legais, compras públicas, subvenções, incentivos fiscais e 
arranjos públicos privados.802  

A doutrina jurídica do aperfeiçoamento 

A par dessa análise econômica, a questão do ictus do aperfeiçoamento tem sua vertente 
estritamente jurídica, objeto de uma crucial tese de doutorado em PI 803: 

O aperfeiçoamento deve, portanto, juntar-se estritamente à invenção de base, que não 
deixa de ser uma tendência restritiva tomada pelas Cortes de Paris, na década de 50.804 
À época, não se considerou o conceito de aperfeiçoamento como o de uma invenção que 
não tivesse como base ou referência o elemento fundamental da primeira invenção. A 
noção de aperfeiçoamento estava, assim, intimamente ligada àquela de acréscimo e 

                                           
795 [Nota do original] KNIGHT, Frank. Risk, uncertainty and profit, 1921; e, KAHNEMAN, DANIEL e TVERSKY. 
Variants of Uncertainty, in: 11 COGNITION, 1982, p. 143, ambos APUD JENNEJOHN. Op. cit, nota Erro! 
Indicador não definido., p. 49. 
796  [Nota do original]  Cf. nota Erro! Indicador não definido., infra. 

797 Idem, ibid. GILSON, SABEL e SCOTT também usam o conceito de incerteza de Frank Knight. (Op. cit, nota 
Erro! Indicador não definido., p. ___). 
798 [Nota do original]  JENNEJOHN. Op. cit, nota Erro! Indicador não definido., p. 50. 
799 [Nota do original]  LANGLOIS, Richard N. e COSGEN, Metin M. Frank Knight on Risk, Uncertainty, and the 
Firm: A New Interpretation. 31 ECONOMIC INQUIRY 456, 458, 1993, apud JENNEJOHN. Op. cit, nota Erro! 
Indicador não definido., p. 50. 
800 [Nota do original]  JENNEJOHN. Op. cit, nota Erro! Indicador não definido., p. 50. 
801 [Nota do original]  BARBOSA. Op. cit, nota Erro! Indicador não definido.. 
802 BARBOSA. Op. cit, nota Erro! Indicador não definido.. 

803 BARROS, Carla Eugenia Caldas, Aperfeiçoamento e Dependência em patentes - Coleção Propriedade Intelectual 
- ,Editora Lumen Juris,2004. 
804 [Nota do original] “Selon la Cour, il n’est pas possible de considérer comme un perfectionnement une invention 
qui ne reprend pas l’élément fundamental de la première invention: ‘il ne s’agit là ni d’une mise au point, ni d’une 
amelioration ni d’un perfectionnement des brevets de 1938, mais d’un stylographe nouveau’.”  KAMBUROVA, B.  
Perfectionnements et dependence.  Paris:  INPI,  1998-1999.  Mémoire.  p.  8. Muitos dos dados históricos 
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também de vínculo técnico à uma invenção anterior. Segundo Boriana 
KAMBUROVA805, a doutrina francesa contestou veemente essa decisão, pois sendo o 
conceito de aperfeiçoamento somente técnico, e não legal, a Corte não poderia dar uma 
definição tão restritiva. 

Em 1959, em 04 de fevereiro, a Corte de Paris confirmou sua primeira análise, 
ordenando que um expert examinasse se os elementos da nova invenção estavam em 
sintonia com os precedentes meios e combinações utilizados nas patentes originárias. 
Como um divisor de águas, esta decisão deu feição jurídica a uma definição não legal, 
já que o aspecto técnico, nesse caso, fora o único tomado como referência pelos juízes. 

A doutrina francesa não aceitava este julgamento restrito somente a aspectos técnicos, já 
que excluía da faceta do julgamento o elemento econômico das relações contratuais. 

Uma das decisões mais veementes, mais significativas sobre esse ponto em questão foi 
o julgamento do Tribunal de Grande Instance d’ Avesne – sur- Helpe, de 02 de 
fevereiro de 1961.806 Nesse julgamento, os juízes declararam que o licenciado tem 
direito aos aperfeiçoamentos da patente, sobre a qual existe um contrato de licença, e 
que os aperfeiçoamentos a completam. O que eles levaram em consideração foi o fato 
de que o patenteador não concorria com o licenciador, a ponto de fazer desaparecer a 
licença concedida. 

A título de complementação teórica acerca dos elementos de aperfeiçoamento, lembre-
se do que afirmou o grande mestre PAUL MATHÉLY: 

“ dans le droit des brevets, la notion de perfectionnement est plus precise. La notion de 
perfectionnement comprend donc deux elements: 

[a] d’abord, une invention première, valablement protégée para un brevet en vigueur; 

[b] ensuite, une invention seconde, se rattachant à l’invention première.”807 

O autor ainda nos contempla com seus ensinamentos acerca do julgamento mencionado 
ao dizer: 

“il est juste que le licencé qui peut avoir realisé des investissements et des efforts pour 
lancer une invention, ne soit pas depossédé des résultats pour lancer une invention sans 
doute distincte de vue du droit, mais remplaçant la  première dans le choix de la 
clientèle.” 808 

Já BURST adota uma visão mais ampla do critério, pois na noção de aperfeiçoamento 
inclui o aspecto técnico que está ligado à invenção de base e não a uma nova invenção. 
Portanto, são dois os aspectos constitutivos do conceito de aperfeiçoamento: 

[a] técnico – no qual a invenção nova é considerada um aperfeiçoamento;809 

 [b] econômico – no qual a invenção nova é também um aperfeiçoamento, desde que 
sua aplicação seja suscetível de fazer concorrência à invenção originária. 

 

                                           
805 [Nota do original] Idem, ibidem. 
806 [Nota do original] “Le juges declarent que le licencie a droit aux perfectionnements ‘axés’ sur lê brevet dont il a 
licence et qui le complètent. Leur raisonnement a été justifié par le souci que: ‘les inventions qui ne sont pas les 
perfectionnements d’um brevet concede, mais qui se rapportent à une même branche d’industrie, peuvent revêtir um 
caractere des plus importants, lorsqu’elles viennent, par um procede jusqu’alors inconnu, transformer toutes les 
normes d’une fabrication’”.  Idem, ibidem.  p. 9-10. 
807 [Nota do original]  MATHÉLY, Paul.  Le droit français des brevets d’invention. Paris:  Litec,  1991.  p. 355 

808 [Nota do original]  Apud. KAMBUROVA, B.  ibid.,  p. 10 
809 [Nota do original] “ non seulement lorqu’elle se rapporte à l’objet de l’invention de base, mais encore lorqu’elle a 
trait l’objet s’applique cette invention de base.” Apud. KAMBUROVA, B.  Ibid.,  p. 51 



 

Da perda da novidade pela revelação do invento em si mesmo 
 

 

 

Denis Borges Barbosa (2009) 

 

Neste estudo discutiremos a questão de perda de novidade pela revelação da tecnologia 
aparente, que é transparente pela própria circulação física do corpus mechanicum 810.  

Essa constatação já fizemos há muito 811:  

Se o inventor passa suas informações para terceiros – por exemplo, 
para testes ou fabricação – sem exigir reserva ou segredo, faculta a 
tal terceiro o uso livre das informações. 

Dissemos anteriormente sobre a questãoclovi: 

Segundo o texto do CPI vigente, o estado da técnica inclui tudo 
aquilo que tenha sido tornado acessível ao público antes da data de 
depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso 
ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Redação similar 
tinha o CPI 1971 (Art. 6º Par. 3º), “o estado da técnica é constituído 
por tudo aquilo que foi tornado acessível ao público (...) por uso 
(...)”. 

Os textos anteriores não discordam do princípio:  

O de 1945: 

Art. 7o. - Par. 1º. Considera-se nova a invenção: 

Que até a data do depósito do pedido de patente não tenha sido no 
país, (...) usada publicamente (...) de modo que possa ser realizada”. 

O de 1967; com uma pequena variação: 

Art. 5º - Par. 1º. Considera-se nova (...) a invenção que, até a data do 
depósito do pedido não tenha sido (...) explorada no país. 

O de 1969; repete, no ponto, o de 1967. Tem-se, desta forma, que 
desde o Dec. 7903/45 segue-se os mesmos princípios do Código 
vigente: o de que é o uso público que constitui anterioridade ou 
divulgação. Desta feita, a doutrina elaborada sobre o antigo Código é 
plenamente aplicável, neste ponto, ao CPI de 1996. 

Para ampliar o embasamento teórico das conclusões que 
desenvolveremos a seguir, cumpre trazer à colação também os textos 

                                           
810 "Definizione di tecnologia trasparente e tecnologia opaca. Esempi pratici. Il concetto di “trasparenza” può essere 
definito in questo modo: “Se si riesce a vedere come funziona la macchina, questa è trasparente”(Borrello, 2004 
“Tout se tient” Blog).Tradotto in termini pratici, significa che una tecnologia è trasparente quando essa permette 
all’utente di vedere le componenti tecniche di una macchina e di capire i processi che stanno dietro a determinate 
operazioni", encontrado em http://www.iopensource.it/main/IRischiDelleTecnologieOpache, visitada em 23/5/2009. 

811 Uma Introdução, 2ª. Ed., op. Cit., Os requisitos da patente de invenção em denisbarbosa.addr.com/119.rtf. 



estrangeiros mais significativos, os quais, por sua vez, alimentam a 
doutrina pertinente. Dizia a lei francesa de 2 de janeiro de 1968: 

« Art. 8º (...) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été 
rendu accessible au public par (...) un usage (...) avant le jour du 
dépôt de la demande de brevet ou d’une demande déposée a 
l’étranger et dont la priorité est valablement reivindiquée » 

Texto idêntico é o do Art. 52 da Convenção de Munique. (Patente 
Européia).Já a lei alemã entende que não é nova a invenção já 
utilizada na Alemanha, publicamente, de tal forma que um homem 
do ofício possa a reconstituir. A lei italiana também exige que, para 
ser privilegiável, a invenção não deva ser conhecida, de forma 
pública, em proporção suficiente para ser realizada. O requisito de 
publicidade do uso também é o da lei de Luxemburgo, Holanda, 
Inglaterra (salvo quanto à utilização secreta do próprio depositante), 
Japão e E.U.A. 

Assim, quanto à questão, a doutrina destes países raciocina com base 
em legislação análoga à brasileira. Suas conclusões são, desta forma, 
aplicáveis ao caso. 

Pois muitas vezes a novidade de invenções ou modelos de utilidade é 
questionada com base em documentos ou outras provas, que atestam 
o conhecimento privado ou o uso sigiloso por terceiros da criação 
patenteável antes do depósito do respectivo pedido no INPI. Um 
exemplo freqüente é o da empresa que, para evitar que um 
competidor consiga certa patente, alega anterioridade em relação à 
tecnologia pertinente exibindo documentos internos - plantas, 
especificações, memórias de cálculo e que tais -que descreviam o 
invento para o qual se pede o privilégio muito antes que o pedido 
fosse apresentado. 

A questão de Direito a ser discutida, numa situação como esta, é, 
assim, a de quando o uso de um invento constitui anterioridade ou 
divulgação. 

Quanto ao uso público, que nos interessa particularmente, continuam 
os autores 812: 

“É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma 
comunicação de uma invenção a uma pessoa e a comunicação ao 
público. No primeiro caso, não haverá anterioridade senão quando 
for provado que a pessoa da qual se trata era competente para 
compreender a invenção. No segundo caso, basta provar que a 
publicidade foi de tal natureza que pessoas competentes para 
compreender a invenção, e não vinculados à obrigação de guardar 
segredo poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é então 
suficiente para que haja anterioridade. 

É preciso distinguir, ainda, a anterioridade que resulta da exploração 
pública por terceiros e a divulgação, decorrente de ato próprio do 
inventor que se apresenta como depositante. A comunicação da 
invenção a terceiros vinculados ao segredo, por parte do inventor, 
enquanto tais terceiros não violarem sua obrigação não constituirá 

                                           
812 [Nota do Original] Chavanne e Burst, op. Cit., loc. cit. 



anterioridade 813. Vide, sobre a questão, a seção posterior sobre 
período de graça. 

De qualquer forma, repise-se que a comunicação pessoal à pessoa 
não vinculada a segredo só consiste em anterioridade se o receptor 
da informação pode compreendê-la. 

Tal doutrina é reafirmada pelos autores brasileiros, escrevendo sobre 
o código de 1945, mas em raciocínio plenamente válido perante o 
código vigente. Diz, por exemplo, Pontes de Miranda: 

“Não é nova a invenção, (...); b) que publicamente é usada;  

(...). Quando a b), não tira a novidade da invenção o uso secreto, 
(...)” 814. 

E, igualmente, diz Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da 
Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p.. 77): 

A lei não considera nova, em terceiro lugar, a invenção que, antes do 
depósito do pedido de patente, tenha sido usada publicamente no 
país, “de modo que possa ser realizada”. Dizendo simplesmente 
usada, a disposição legal deve ser interpretada sem restrições: 
qualquer uso, desde que seja público e torne possível o 
conhecimento da invenção, prejudica a sua novidade. Não é 
necessário que a invenção se torne, realmente, conhecida; basta essa 
possibilidade. É o que quer dizer a lei, quando emprega as 
expressões de modo que possa ser realizada. Se o uso, embora 
público, não for de molde a revelar a invenção, a novidade não será 
afetada. Do mesmo modo, se a invenção for usada particularmente, a 
sua novidade não sofrerá prejuízo, pouco importando que a invenção 
tenha sido usada em experiências ou para os fins a que se destina 

Deve-se ter em vista, finalmente, que, referindo-se a lei à 
possibilidade de realização da invenção, isso não significa que a 
invenção possa ser realizada por qualquer pessoa, o que seria 
absurdo. Se assim fosse, nunca o uso público da invenção 
prejudicaria a sua novidade. A lei cogita da possibilidade de 
realização por técnicos ou pessoas competentes e peritas, como diz a 
lei alemã, entre outras. 

Resta saber em que sentido se deve tomar a expressão publicamente 
empregada na lei. Significa, em nossa opinião, usar a invenção sem 
as cautelas necessárias para preservar o seu segredo e subtraí-la ao 
conhecimento de outras pessoas. Não significa, necessariamente, que 
a invenção seja usada em público ou perante o público, como em 
uma exibição, o que não acontece habitualmente. Assim, o uso da 
invenção em uma fábrica é suficiente para prejudicar a sua novidade. 
A expressão usada publicamente opõe-se a uso privado ou secreto”. 

Quanto às observações de Gama Cerqueira, atinentes à redação 
peculiar da lei de 1945, que exigia explicitamente que, para 
constituir anterioridade o uso devia ser público de forma a poder ser 
realizada, é de crer persistência do requisito, mesmo na lei vigente. 
A comparação da lei francesa de 1967 (que acompanhava o código 

                                           
813 [Nota do Original] Burst et Chavanne, op. Cit. p. 19 

814 [Nota do Original] Tratado de Direito Privado, vol. xvii, p. 289. Ed. Borzoi, 1971 



brasileiro de 1971) com a doutrina, acima reproduzida, basta para 
confirmá-lo. É uma exigência natural, decorrente da estrutura do 
sistema. 

Assim, pode-se concluir que o uso da invenção, para excluir a 
novidade do invento, deve ser público. Como o empregado (strictu 
senso) tem dever de guardar segredo de fábrica (CLT, Art. 481, g), 
assim como todas as pessoas que estão a serviço do detentor do 
segredo (Lei 9.279/96, art. 195), em princípio o simples uso do 
invento em indústria não perfaz anterioridade. Mas se o empregado, 
diretor, ou prestador de serviço, etc. o revela a terceiros, ou se o 
antigo empregado diretor, etc. pode compreendê-lo, então se desfaz 
a novidade. Ressalva-se, em qualquer caso (mesmo em relação 
àqueles não submetidos à regra art. 195 do CPI/96), a existência de 
um pacto de sigilo específico, enquanto não violado, ou enquanto em 
vigor. 

O uso deve ser tal que se possa compreender o invento. Este, mesmo 
usado publicamente, estando oculto no interior de uma máquina, de 
forma a que ninguém a ele tenha acesso, não constitui anterioridade. 
Entender o contrário seria destruir o sistema de patentes. 

Este entendimento, de que o uso público da invenção entrega o invento ao domínio 
público é de entendimento geral. Disse a Suprema Corte dos Estados Unidos já em 
1829: 

A correta interpretação da lei patentária é que o primeiro inventor 
não poderá adquirir um direito a uma patente se ele aceitou que o 
objeto inventado viesse a uso público ou vendido publicamente  para 
uso antes da solicitação de sua patente. Este ato voluntário, ou 
aquiescência na venda ou uso público, é um abandono de direito, ou, 
melhor dizendo, impede a satisfação dos termos e condições legais, 
segundo os quais somente o Secretário de Governo é autorizado a 
outorgar uma patente 815. 

Outras causas de perda da novidade 

Evidentemente não é só o uso público do invento que compromete a novidade. Sobre a 
questão, dissemos recentemente: 816 

Quais fontes 

As fontes capazes de provar uma anterioridade são, como diz a lei, 
“descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio”. Diz a 
jurisprudência quanto à natureza dos documentos: 

 “fls. 156/vº - Documento 10 - catálogo, em língua inglesa da 
SCHAEFER sobre a máquina HM-9 HOT MELT (...)Dentre os 
documentos apresentados pela autora destacamos como de 

                                           
815 Pennock & Sellers v. Dialogue, 27 U.S. 2 Pet. 1 1 (1829) “The true construction of the patent law is that the first 
inventor cannot acquire a good title to a patent if he suffers the thing invented to go into public use or to be publicly 
sold for use before he makes application for a patent. This voluntary act, or acquiescence in the public sale or use, is 
an abandonment of his right, or rather creates a disability to comply with the terms and conditions of the law on 
which alone the Secretary of State is authorized to grant him a patent”, Denis Borges Barbosa, Karin Grau-Kuntz e 
Ana Beatriz Nunes Barbosa, A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais, Lumen Juris, 
2009. No prelo. 
816 Nulidade de modelos de utilidade: peculiaridades. In BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no 
Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008 



relevância para o exame técnico:. Documento 10 – folheto da 
máquina SCHAEFER HM-9 – Hot-melt;. Documento 11 – Manual 
de operação da máquina HM-9”817. 

Quais as provas admissíveis 

Para se considerar os índices de estado da técnica como relevantes 
para seu laudo, o perito tem de determinar a prestabilidade da fonte 
de informação que, em tese, constaria do estado da técnica. 

Disse, em meu Uma Introdução, 2ª. Edição818: 

A noção de novidade e estado da técnica é bastante uniforme no 
direito comparado, permitindo trazer à análise da lei brasileira o 
aporte doutrinário e jurisprudencial estrangeiro. Aproveitando-nos 
desta profusão de fontes doutrinárias, acompanharemos a Chavanne 
e Brust 819 na definição dos caracteres necessários da anterioridade. 
Dizem os autores que a anterioridade deve ser: 

Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por 
qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de 
presunções sérias, precisas e concordantes. 

Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o 
invento com base nos dados já tornados públicos. 

Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o 
invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias 
anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma. 

Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do 
público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo 
sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta 
exploração permaneceu secreto 

O uso da tecnologia transparente sob relação de confidencialidade 

No entanto, não há perda de novidade quando o corpus mechanicum circula em 
condições que asseguram um dever de confidencialidade. Assim dissemos sobre a 
matéria:820 

Estas ponderações também são pertinentes para a hipótese de 
apropriação do segredo, inclusive quando se reivindica um pedido de 
patente, ou o privilégio, em pleito de adjudicação, 
independentemente do período de graça. 

Dois elementos devem ser levados em conta: a materialidade do 
segredo - que as informações pertinentes não sejam de domínio 
geral, ou pelo menos, do concorrente - e a manifestação de uma 
intenção de reserva delas em em face de sua utilização na 
concorrência. Assim, para se verificar se houve resguardo do 
segredo do invento, além do elemento fático, há que se apurar um 
elemento volitivo, ou propriamente jurídico.  

                                           
817 [Nota do Original] Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2002.51.01.514438-6, 
JC Márcia Helena Nunes, Decisão unânime publicada no DJ do dia 16.06.2008. 

818 [Nota do Original] Op. cit. p.369 

819 [Nota do Original] Droit de la propriété industrielle - Dalloz 1976, p. 15 e seg. 
820  Uma Introdução, 2ª. Ed., op. Cit., Os requisitos da patente de invenção em denisbarbosa.addr.com/119.rtf. 



Se há a intenção de reserva, mas as fontes da informação são 
livremente acessíveis, segredo não há. 

Mas se a matéria não é acessível, a presença ou ausência da intenção 
manifestada de reserva é essencial. Em outras palavras, salvo a 
vontade manifesta (e não presumida pelo fato de ser empresa em 
concorrência) em meios e controles, não há tutela jurídica das 
informações  

O art. 195 da Lei 9.279/96 tutela como crime de concorrência desleal 
o ato de quem divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de 
conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na 
indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que 
sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um 
técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual 
ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; ou divulga, 
explora ou utiliza-se, sem autorização, dos mesmos conhecimentos 
ou informações, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso 
mediante fraude.  

Excluído assim o emprego de meios ilícitos, em particular a fraude, a 
tutela das informações sigilosas se resume às hipóteses em que haja 
uma relação de confidencialidade. Se o inventor passa suas 
informações para terceiros – por exemplo, para testes ou fabricação 
– sem exigir reserva ou segredo, faculta a tal terceiro o uso livre das 
informações. 

A relação de confidencialidade, prévia à transferência ou 
constituição do segredo, é assim parte do requisito subjetivo de 
proteção: a intenção de manter o sigilo deve ser exteriorizada numa 
relação entre as partes de caráter confidencial. Na relação de 
emprego, a confidencialidade é um pressuposto legal; em outros 
casos, ela tem de ser regulada obrigacionalmente. 

Desta feita, se a circulação do corpus mechanicum que revela a tecnologia, ou ainda da 
descrição da tecnologia por documento escrito, se faz entre partes sujeitas a um 
contrato no qual a confidencialidade é juridicamente imposta, não há perda de 
novidade. Mas, à falta desse requisito, ocorre revelação prejudicial, e perde-se a 
novidade.  

Das conclusões deste estudo 

Neste estudo indicamos que a simples circulação de um bem, no qual se revela a 
tecnologia, prejudica a novidade, e impede a patente; tal não se dá, no entanto, se 
houver uma relação legal ou obrigacional de confidencialidade pela qual, garantindo-se 
eficazmente o intuito de reserva (a chamada “Regra de Savigny”), mantém-se o sigilo 
do invento.  

O mesmo se dá quanto a quaisquer das fontes que prejudicam a novidade, inclusive a 
circulação de documentos hábeis a revelar o invento.  

 



O papel da ANVISA na concessão de patentes 
 

Denis Borges Barbosa (junho de 2009) 

Ao ser criada a Anvisa em 1999, emendou-se a Lei 9.279/96 para incluir no processo de 
exame de patentes do uma intervenção específica, a da nova Autarquia.  

Esta hipótese nova trouxe uma nova oportunidade de se suscitar nulidade de patentes, 
não presente na legislação anterior.  

Do que dissemos anteriormente 

Muito se escreveu sobre o papel da ANVISA, prefigurado pelo art. 229-c da Lei 
9.279/96. Tivemos ocasião de fazer o mesmo. No nosso Uma Introdução, 2ª. Ed., 
Lumen Júris 2003, assim dissemos: 

Anuência prévia 

O art.229-C do CPI/96, introduzido pela Lei 10.196/01, assim como 
o disposto na norma legal sobre proteção aos conhecimentos 
tradicionais 821, estabelecem instâncias de anuência prévia ou 
intervenção da União para expedição de patentes.  

Assim reza o primeiro desses dispositivos: 

Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos 
farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA. 

Como vimos, o direito de pedir patente (e de obtê-la, uma vez 
verificados os requisitos legais) tem fundamento 
constitucional; ele não pode ser afetado por qualquer norma 
que condicione a concessão do direito ao assentimento da 
União. O procedimento de concessão de patentes é vinculado, 
e não dá ensejo à manifestação volitiva da ANVISA ou de 
qualquer ente público. Verificada a existência de novidade, 
atividade inventiva e utilidade industrial, atendidos os demais 
requisitos da lei, cumprido o procedimento nela previsto, e 
existe direito subjetivo constitucional na concessão. 

No parâmetro brasileiro, o processo administrativo de outorga de 
licenças de construção, de autorização para prospecção minerária e 
de registro de marcas e concessão de patentes é plenamente 
vinculado: a autoridade, reconhecendo a existência dos requisitos 
fixados em lei, não tem liberdade para julgar se o pedido é 
conveniente ou oportuno; tem de fazer a outorga, seja favorável ou 
catastrófica a concessão face aos interesses governamentais do 
momento 822. 

                                           
821 [Citação no Original] No momento em que se escreve, a Medida Provisória No 2.186-16, de 23 de Agosto de 
2001. 

822 [Citação no Original] A lei peruana de 1959 prevê a recusa de patentes que não atenderem ao interesse social. 
Diz Remiche (1982:179) que tal faculdade nunca foi utilizada. 



Assim é que, em ocasiões posteriores, apenas reiteramos nossa posição 823:  

Não se pode interpretar o art. 229-C da Lei 9.279/96, com a redação 
introduzida pela Lei 10.196, de 14.2.2001, como dando à ANVISA 
um poder discricionário de negar ou admitir patentes com base no 
juízo de conveniência e oportunidade da Administração; isso seria é 
incompatível com o teor do art. 5º., XXIX da Carta de 1988, o qual 
cria direito subjetivo constitucional ao exame dos pressupostos 
legais de patenteabilidade, em procedimento vinculado. 

É compatível com a Carta de 1988, e prestigia os dispositivos 
relativos à tutela da vida e da saúde, a interpretação do mesmo 
dispositivo que comete à ANVISA o poder-dever de pronunciar-se 
sobre a concessão de patentes para produtos e processos 
farmacêuticos, tanto no tocante aos pressupostos de patenteabilidade, 
quanto às condições pertinentes de imprivilegiabilidade, 
especialmente a ofensa à saúde pública. 

Não pode a ANVISA denegar, em geral, patentes de uso 
farmacêutico. A vedação de patentes só pode ser feita em lei, pela 
reserva que faz o art. 5º., XXIX, da Carta de 1988; e a lei ordinária, 
que poderia fazer tal exceção, não o faz.  

Assim, todos os interessados têm o poder de manifestar-se perante 
um procedimento de patentes; mas a ANVISA, no tocante aos 
pedidos de patentes das áreas de sua competência, tem o dever legal 
de fazê-lo. E o INPI tem o dever legal de ouvir todos interessados, 
inclusive a ANVISA, para decidir sobre tais pedidos. E vai fazê-lo 
no exercício pleno de sua competência vinculada, decidindo ou 
recusando o pedido, sem outros condicionantes senão o respeito 
intelectual à opiniões exaradas no processo, pelos interessados em 
geral, e, isonomicamente, pela ANVISA. 

Nunca suscitamos a impropriedade de a ANVISA manifestar-se nos pleitos relativos à 
concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos. Apenas entendemos – e 
continuamos energicamente sustentando – que não há espaço nenhum para manifestação 
discricionária da Administração Pública em caso de patentes.  

Sobre isso, explicamos no mesmo trabalho: 

O nosso argumento constitucional 

Como vimos, de nossa análise e com os inestimáveis aportes de 
Pontes de Miranda, no inventor goza de um direito subjetivo de 
fundo constitucional, que é o de pedir o exame dos pressupostos 
legais de concessão do privilégio e, uma vez declarados, obter o 
privilégio.  

Tais pressupostos têm, todos, derivação constitucional, mas se 
corporificam na lei ordinária. Esta, no caso a Lei 9.279/96, 
estabelece as hipóteses impessoais de concessão do privilégio; cada 
um dos pressupostos da patente tem radicação constitucional, seja do 
texto do art. 5º. XXIX da Carta, seja da tessitura complexa dos 
direitos e interesses constitucionalmente assegurados. É possível que 
a lei ordinária efetue equações diversas de direitos e obrigações; 

                                           
823 [Citação no Original] BARBOSA, Denis Borges, A proibição, pela ANVISA, de reivindicações de uso 
farmacêutico (2004), em Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial, Ed. Lumen Juris, 2006. 



mas, em qualquer das formulações, ela corporifica (“...a lei 
assegurará...) os elementos essenciais definidos da Carta.  

Assim, a Constituição ampara como incondicionado e assegurado o 
privilégio desenhado pelo texto fundamental, e especificado pela lei 
ordinária.  

Repita-se: a situação jurídica do inventor nasce como um direito 
subjetivo constitucional. Não é compatível com a natureza desses 
direitos uma decisão discricionária da Administração, a qual, 
levando em conta seus interesses, e a conveniência e oportunidade 
do ente público, venha a conceder ou não, caso a caso, aquele 
privilégio que, no dizer de Pontes de Miranda, a Constituição 
prometeu. 

Pode a lei – ancorando-se na presença de interesses constitucionais 
relevantes – denegar a todos, isonomicamente, certas categorias de 
privilégios industriais. Mas não há espaço para, integrando-se o 
direito subjetivo constitucional com a lei ordinária que o assegura, 
assegurar a uns e denegar a outros, por razões de momento ou de 
oportunidade, a promessa constitucional.  

Assim, o sistema constitucional brasileiro em vigor, pelo menos 
desde a Carta de 1967, não acolhe a manifestação discricionária da 
Administração, no procedimento de concessão de patentes.  

Mas sem qualquer manifestação discricionária, a “anuência’ é 
constitucional 

Nunca entendemos ser inconstitucional a anuência em si mesma. Estamos, neste ponto 
específico, em completa sintonia com Maristela Basso 824: 

                                           
824 Maristela Basso, Intervention of health authorities in patent examination: the Brazilian practice of the prior 
consent, Int. J. Intellectual Property Management, Vol. 1, Nos. 1/2, 2006. Incidentalmente, a veio a expressar, 
mencionando esse parecerista, que "According to the author, therefore, the intellectual property rights, once enshrined 
in the Federal Constitution, acquire the feature of absolute rights, opinion with which we do not agree". Em nota 
pessoal, escrevi àquela ilustre autora: “Nunca me ocorreu que patente seja um direito absoluto; ao contrário, venho, 
nesses 29 anos que trato do tema, sempre dizendo o exato oposto; creio que não se encontraria nenhum elemento no 
que - pelo menos - pensei, que levasse ainda que remotamente a essa idéia. O que disse nos pareceres é que o 
procedimento administrativo de patentes é vinculado; não cabe apreciação discricionária de um pedido de patentes. 
Uma vez configurado o estatuto legal (não constitucional) da patente, pela conciliação ponderada dos interesses 
constitucionais em jogo (e se isso ocorrer), não cabe juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Direitos 
absolutos e procedimento administrativo vinculado são coisas - acredito - bem distantes. A concessão patente está 
sujeita a todos condicionantes de sua função social. Aliás, pessoalmente escrevi, como então Procurador Geral do 
INPI, na proposta de redação do art. 5o., XXIX da Constituição, que foi integral e minuciosamente incluída no texto 
em vigor, a cláusula de submissão da Propriedade Industrial àquela sua função social. Como literalmente afirmo nos 
pareceres, acredito no processo democrático, acredito em quase tudo que a Anvisa acredita, subscrevo e faço 
campanha pública a favor, mas .... é preciso lei! Diz o estudo aqui mencionado "Entenda-se bem que minha objeção 
se dirige precipuamente à ação discricionária da administração, caso a caso. Neste tipo de atuação, não só se enfrenta, 
em nome do interesse público, a propriedade, mas também a isonomia. Dois objetos de intensa tutela no nosso 
sistema constitucional. Repita-se: o Direito Constitucional Brasileiro não se opõe à proteção de nenhum campo 
tecnológico, nem a obriga. A Carta de 1988 não limita os campos da técnica onde se deve conceder patente pela 
norma ordinária, nem impõe que a proteção abranja todos os campos. Assim, é na Lei 9.279/96, e não na esfera 
constitucional, que se vai discutir a possibilidade e conveniência de patentear cada setor da tecnologia, obedecido 
sempre o balanceamento constitucional de interesses. Quando se nega, geralmente, a patente, deixa-se de prestigiar 
completamente um campo de criação tecnológica, em favor de um interesse público. Mas se o faz em estrito respeito 
à isonomia. Não assim, o proposto – contra a Carta de 1988 – pelo artigo 229-C da Lei 9.279/96. A lei brasileira, 
aplicada em sua plenitude, é a única forma de prestigiar os valores da saúde pública, ou quaisquer outros do nosso 
povo. Sobral Pinto, e não Antonio Virgulino, é o parâmetro da brasilidade. Para aplicar-se com segurança jurídica os 
mecanismos legais, como os da licença compulsória por interesse público, com a deferência internacional devida aos 
países de estrita legalidade, é essencial que não se ignore a Carta da República na mesma matéria". (sic) 



In the Brazilian Federal Constitution of 1988 there are no provisions 
appointing INPI as the only legitimate body to analyse patent claims. 
Thus, as long as inventors’ interests are duly safeguarded – 
observing the limits imposed by the fundamental human rights – 
there will be no illegality in sharing the competence between INPI 
and ANVISA. 

Nuno Pires de Carvalho also affirms that:  

“A WTO Member may also attribute the authority to carry out the 
substantive examination of inventions to different agencies in 
accordance with their expertise. The Paris Convention refers to a 
central office for the purposes of communicating the patents to the 
public, not of examining them.” (Nuno Pires de Carvalho, 2002) 

De como esse entedimento tem eco nas decisões Judiciárias 

A noção que acima adiantamos encontra exata expressão em decisões judiciais recentes: 

Trigésima Quinta Vara Federal Ação Ordinária – Processo nº 
2004.51.01.517054-0 Parte Autora: NOVARTIS 
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL Réu: INPI – 
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E 
OUTRA Juíza Federal: DANIELA PEREIRA MADEIRA 

Uma interpretação correta do artigo 229-C nos leva a conclusão de 
que a anuência da ANVISA para a concessão de uma patente no 
âmbito farmacêutico, deve corresponder a análise dos requisitos da 
patente, eis que a verificação de ser ou não o produto e /ou processo 
de patente nocivo a saúde já se encontravam previstas pela lei 
criadora da ANVISA. Entender ao contrário é tornar morta a letra da 
lei 825. 

Por conseguinte, com o advento  do art. 229 C da LPI, o ato que 
concede ou nega a patente passou a emanar de procedimento 
instaurado junto ao INPI, dependente da prévia anuência da 
ANVISA, ou seja, trata-se de um ato administrativo complexo, por 
resultar da conjugação de vontade entre órgãos diferentes, segundo 
lição de Bandeira de Mello (in Curso de Direito Administrativo, 5ª 
Edição, Malheiros). Tem-se, na verdade, de uma atuação coordenada 
entre esta e o INPI, de modo a se garantir melhores padrões técnicos 
no processo de decisão de patentes farmacêuticas, dado o grau de 
importância dos medicamentos para a súde pública. 

                                           
825 [Citação no Original] Assim se resume a ação, no dizer de Pedro Marcos Nunes Barbosa: “2004.51.01.517054-0 
(Sentença que, perante a PI 9507494-5 julgou o feito extinto sem o julgamento de mérito, tendo em vista a perda 
superveniente do interesse de agir, uma vez que o INPI reformou seu entendimento, pugnando - ora - pelo 
indeferimento da patente. Dessa forma o INPI atendeu ao dever-poder da Administração Pública de rever seus 
próprios atos, na forma da súmula 473 do STF. Com relação a PI 1100076-7, julgou improcedente o pedido, entendeu 
que "o alcance do artigo 229-C da Lei 9.276/96, sendo claro e preciso, o que demonstra ser o referido dispositivo 
auto-aplicável". A d. decisão explanou que trata-se "de uma atuação coordenada entre esta e o INPI, em virtude da 
complexidade técnica das formulações farmacêuticas e químicas, conferindo uma redobrada atenção em tais 
análises". Ao tratar do pedido pipeline, asseverou a magistrada: "Contudo, tal fato não impede que o legislador venha 
posteriormente modificar o texto da lei para restringir de algum modo o procedimento em questão, criando novas 
regras a serem estabelecidas, conforme ocorreu com a inserção do art. 229-C, que incluiu a necessidade da 
interveniência da ANVISA na concessão de produtos e processos farmacêuticos”. Por fim destacou: "Uma 
interpretação correta do artigo 229-C nos leva a conclusão de que a anuência da ANVISA para a concessão de uma 
patente no âmbito farmacêutico, deve corresponder à análise dos requisitos de patente, eis que a verificação de ser ou 
não produto e/ou processo de patente nocivo a saúde já se encontram previstas pela lei criadora da ANVISA. 
Entender ao contrário é tornar morta a letra da lei" 



Outrossim, diante das finalidades atribuídas à ANVISA, entendo 
privilégio de invenção de produtos e processos farmacêuticos, 
autorizou-o a analisar os requisitos legais de patenteabilidade em 
atuação coordenada com o INPI inclusive no caso das patentes 
pipeline que, como se sabe, são aquelas relativas a substâncias, 
matérias ou produtos obtidos por processos químicos e misturas ou 
produtos para fins farmacêuticos e alimentares ou medicamentos de 
qualquer espécie, que eram insuscetíveis de ser patenteados sob a 
égide do extinto Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/91). 
Sua regulamentação nas Disposições Transitórias da Lei 9279/96 
(LPI), em seu art. 230 (LPI). 

A patente pipeline , também chamada de patente de revalidação, é 
uma exceção ao princípio da novidade absoluta que vigora no direito 
brasileiro, já que o legislador adotou como termo inicial a data do 
primeiro depósito da patente no exterior, assegurando no Brasil o 
período de proteção remanescente no país de origem, sem examinar 
os três requisitos necessários à patenteabilidade. 

Deste modo, nada obsta que o legislador que concedeu o benefício 
do pipeline na redação original da LPI venha restringir de algum 
modo o procedimento em questão, criando novas regras a serem 
obedecidas, como ocorreu com a inserção do art. 229-C, que, 
conforme já referido anteriormente, dispôs acerca da necessidade de 
interveniência da ANVISA na concessão de produtos e processos 
farmacêuticos. 

Mandado de Segurança Nº 2004.5101530033-2, Autor: Smithkline e 
French Laboratories Limited, Autoridade Coatora: Diretor da Anvisa 
Juíza Federal: Flávia Heine Peixoto 

O TRF2 tem prestigiado o entendimento que acima expressamos:  

AGRAVO INTERNO - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE TUTELA 
ANTECIPADA CONCEDIDA EM SENTENÇA – 
DEFERIMENTO DE PATENTE DE MEDICAMENTO NA 
PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À PARTICIPAÇÃO 
DA ANVISA NO PROCESSO DE CONCESSÃO - 
IMPOSSIBILIDADE - LESÃO AO INTERESSE PÚBLICO 
COMPROVADA – IMPROVIMENTO.  

I – Não se afigura razoável a concessão de patente de uma 
composição químico-farmacéutica em sentença, enquanto pendente 
discussão quanto à participação da ANVISA no respectivo processo 
de concessão, ainda mais quando a autarquia, em seu parecer, alega 
que o medicamento não atende ao requisito legal de novidade, 
sobrepondo-se, portanto, a proteção cautelar do interesse público 
(economia e saúde públicas) ao interesse particular e imediato das 
autoras na concessão da patente. 

II - Restando demonstrada, de forma inequívoca, a potencial e 
iminente lesão ao interesse público, decorrente da eficácia da tutela 
antecipada concedida em sentença, impõe-se a manutenção da 
decisão desta Presidência, que deferiu o pedido de suspensão. 

III– Agravo interno improvido, mantendo-se a decisão agravada, até 
o julgamento da apelação pela Turma.  



A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são 
partes as acima indicadas. 

Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, 
por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, mantendo-se 
a decisão agravada, até o julgamento da apelação pela Turma, nos 
termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado. 

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2008 (data do julgamento). 
Desembargador Federal CASTRO AGUIAR Relator 

Ressalte-se a seguinte suspensão de medida tutelar:  

XIII - PETIÇÃO (PRESIDÊNCIA) 1740 2008.02.01.000467-7 

(...) Como demonstrado, a matéria trazida aos autos é complexa e 
exige, por isso mesmo, análise mais cautelosa, não sendo razoável a 
concessão de patente de uma composição químico-farmacéutica, 
enquanto pendente discussão quanto à participação da ANVISA no 
respectivo processo de concessão. 

Restando, portanto, comprovado que o imediato cumprimento da 
tutela deferida poderá acarretar sérios riscos à saúde e à economia 
públicas, bem como à ordem jurídica, e levando-se em conta a 
prevalência do interesse público sobre o particular, impõe-se a 
concessão da medida postulada. 

Isto posto, suspendo os efeitos da tutela antecipada concedida nos 
autos da ação ordinária nº 2005.51.01.500427-9, até o trânsito em 
julgado da sentença. 

Intimem-se. Oficie-se. Rio de Janeiro, 25 de abril de 2008. 
JOAQUIM ANTÔNIO CASTRO AGUIAR Presidente 

Também aqui se manifesta a validez da intervenção da ANVISA, desde que em exame 
de requisitos legais de natureza vinculada:  

 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PARECER CONTRÁRIO DA 
ANVISA À CONCESSÃO DE PATENTE DEPOSITADA. 
IRREGULARIDADES ENUMERADAS NO PARECER 
IMPEDINDO A ANUÊNCIA DE PARTE DA ANVISA. 
CONSEQÜENTE ALTERAÇÃO DO PARECER DO INPI, VINDO 
A INDEFERIR A PATENTE. ALEGAÇÃO DA IMPETRANTE 
DE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA QUE 
ENFRENTA O MÉRITO E JULGA IMPROCEDENTE A AÇÃO 
MANDAMENTAL. PARECER DA ANVISA MANTIDO, A 
DEMONSTRAR A PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DA 
IMPETRANTE. SEGUNDO PEDIDO EM FACE DO INPI, 
INDEPENDENTE DO PRIMEIRO. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REVOGAÇÃO DO 
SEGREDO DE JUSTIÇA. 

- Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face do Diretor 
da ANVISA, para anular parecer contrário à anuência de concessão 
de patente – sob alegação de ilegalidade e de abuso de autoridade - 
e, em conseqüência, para que o Presidente do INPI, então, venha a 
conceder a pretendida patente de nº 9508789-3, depositada em 1997. 



- Informações da ANVISA, confirmando o teor do parecer 
impugnado, de se tratar de patente requerida em 08.01.97 alusiva a 
processo de obtenção do trihidrato de docetaxel, limitando a alusão à 
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial ao processo do 
qual se obtém o derivado tri-hidratado, quando já existe patente 
anterior do produto na modalidade anidro, e só posteriormente (já 
em 14.08.2002), de forma espontânea, ou seja, sem estar a atender 
exigência, fora extemporaneamente requerida a transformação do 
pedido em patente de produto (“formulação farmacêutica estável 
melhorada”), mesmo sem que o novo quadro reivindicatório 
estivesse contido no relatório descritivo (desatendendo aos arts. 24 e 
25, da LPI), além de apresentado muito tempo após o pedido de 
exame, caracterizando-se como adição de matéria, não podendo ser 
aceita, como determina o artigo 32, da LPI, havendo uma sucessão 
de irregularidades que impediam a concessão da patente. 

- Devolvido o processo administrativo ao INPI, foi posteriormente 
confirmado que a atividade inventiva do pedido de patente em tela 
recaia no processo de obtenção do produto farmacêutico indicado, na 
modalidade de trihidrato, e não no próprio produto, o que lhe 
retirava a patenteabilidade, consoante o teor do art. 229-A da LPI, 
introduzido pela Lei nº 10.196, de 13/02/2001, sendo caso de 
arquivamento. 

- Petição da Impetrante alegando perda do interesse processual, em 
face do ato superveniente do INPI, o que foi rejeitado pelos 
impetrados e pela Juíza de primeiro grau, que julgou improcedente a 
ação mandamental. 

- Atribuição legal da ANVISA de examinar a patenteabilidade dos 
produtos e processos farmacêuticos, por determinação legal – art. 
229-C, da LPI – o que não se confunde com a atribuição relativa ao 
exame para o registro de remédios, fundada no artigo 12 da Lei nº 
6.360/76, cujo exame é quanto às repercussões para a saúde pública, 
tratando-se de instrumentos jurídicos distintos, com finalidades 
distintas, que não podem ser confundidos. 

- Sentença confirmada, por persistir o interesse da Impetrante em 
face do parecer da ANVISA, que se mantém íntegro 
administrativamente, tratando-se de exames autônomos dos dois 
órgãos – INPI e ANVISA – mesmo que coordenados, sendo que o 
requerimento da Impetrante em face do INPI independente do 
primeiro, e a ser, conforme o pedido inicial, analisado em seqüência, 
apenas se acolhido o pedido quanto ao ato praticado pela ANVISA. 

- Opção da Impetrante em alegar perda de interesse e não desistência 
do “writ”, de forma que se justifica o exame de mérito efetuado pela 
sentença, que julgou improcedente o pedido e julgou o processo 
extinto com julgamento do mérito. 

- Apelação improvida. Revogação do Segredo de Justiça. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são 
partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal da 2a Região, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Rio de 
Janeiro, 15 de julho de 2008 (data do julgamento). MARCIA 
HELENA NUNES Juíza Federal Convocada – Relatora 



Também a justiça estadual chegou a idênticas conclusões:  

Nunca é demais dizer que a própria Lei nº 9.279, de 14.5.1996, com 
a modificação trazida pela Lei nº 10.196/01, em seu art. 229-C, 
outorgou competência à ANVISA para previamente analisar os 
requisitos legais e anuir na patenteabilidade de produtos e processos 
farmacêuticos, o que não pode ser diferente no caso dos autos. 
Assim, não se pode pretender retirar desse órgão a competência que 
lhe foi atribuída por lei. Quinta Câmara de Direito Privado o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Agravo Regimental e de 
Instrumento nº 453.213-4/8-01 e 453.213-4/6-00, da Comarca de 
São Paulo, em que é agravante Quiral Quimica do Brasil S.A. sendo 
agravados Aventis Pharma S.A. ( e outra), São Paulo, 12 de julho de 
2006. 

Esgota-se, desta forma, a análise da questão até o momento deste parecer 826.  

Não examinar pedidos de patentes farmacêuticas é que é inconstitucional 

Nossa história aponta que sempre se assegurou – em sintonia com a Constituição – um 
regime especial de exame para as patentes farmacêuticas. 

Em nossa Lei Nº 3.129, de 14 de outubro de 1882, assim se dispunha:  

Art. 3º - (..) § 2º - Se parecer que a matéria da invenção envolve 
infração do § 2º do art. 1º, ou tem por objeto produtos alimentares, 
químicos ou farmacêuticos, o Governo ordenará o exame prévio e 
secreto de um dos exemplares, de conformidade com os 
Regulamentos que expedir: e a vista do resultado concederá ou não a 
patente. 

Da decisão negativa haverá recurso para o conselho de Estado. 

§ 3º - Excetuados somente os casos mencionados no parágrafo 
antecedente, a patente será expedida sem prévio exame. (..)  

                                           
826 Vide, de outro lado, em sentido divergente [1] “É importante observar, nessa altura, que, na hipótese prevista no 
art. 229, caput. da Lei nº 9279/96, somente poderá haver prévia manifestação da ANVISA (com as ressalvas dessa 
fundamentação) se a patente não foi concedida no país de origem e o depósito no Brasil tenha ocorrido antes de 
1/1/1995. Caso contrário, concedida lá a patente, incide o disposto no § 5º do art. 230, que equivale a uma presunção 
de que a repartição estrangeira examinou e decidiu pela concessão. Naturalmente que esse país deverá ser membro do 
TRIPs, conforme a exigência do caput do art. 230. Nesse caso então, a manifestação da ANVISA, em controle 
posterior à concessão, limita-se ao previsto nas Leis nº 6360/76 e nº 9782/99, não se aplicando a regra do art. 229-C 
(com as ressalvas acima). 35ª Vara Federal, Ação Ordinária, Processo nº 2005.51.01.500427-9, Autoras: Max-Planck-
Gesellschaft Zur Foederung Der Wissens-Chaften E. V. E Zentaris AG., Réus: Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial INPI e Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA, Juiz Federal : Guilherme Bollorini Pereira [2] a 
sentença no processo 2004.51.01.506840-0, da 37ª Vara Federal do RJ. No resumo de Pedro Marcos Nunes Barbosa: 
A sentença de ofício e em caráter incidental, julgou inconstitucionais as interpretações da ANVISA no sentido de que 
a norma estatuída no art. 229-C da Lei nº 9.279/96, com a redação dada pela Lei nº 10.196/2001, lhe confere poderes 
para o exame dos requisitos de “atividade inventiva”, “novidade” e “aplicação industrial” de pedidos de patentes de 
medicamentos, conforme prevê o art. 8º da referida lei, face à falta de expressa previsão legal e mais a sua própria 
confissão com a evidente comprovação de sua incompetência técnica para se pronunciar a respeito. Julgou procedente 
o pedido, decretando a nulidade do parecer da ANVISA no processo administrativo de pedido de patente nº 
PI9503468-4, determinando ao INPI que dê prosseguimento ao processamento do mesmo, deferindo-o, para os fins 
de pagamento das taxas finais e expedição da carta patente. Deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da 
tutela, até o trânsito em julgado da sentença, devendo o INPI publicar o dispositivo da sentença na Revista da 
Propriedade Industrial. Condenou a ANVISA no reembolso das custas e no pagamento de honorários advocatícios de 
20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa). Tal decisão foi revista, sob fundamentos processuais, na 
instância superior.  



Art. 4º - Expedida a patente e dentro do prazo de 30 dias proceder-
se-á com as formalidades que os Regulamentos marcarem à abertura 
dos invólucros depositados. 

O relatório será imediatamente publicado no Diário Oficial, e um 
dos exemplares dos desenhos, plantas, modelos ou amostras exposto 
à inspeção do público e ao estudo dos interessados, permitindo-se 
tirar cópias. 

Parágrafo único – No caso de não ter havido o exame prévio, de que 
trata o § 2º do art. 3º, o Governo, publicado o relatório, ordenará a 
verificação, por meio de experiências, dos requisitos e das condições 
que a Lei exige para a validade do privilégio, procedendo-se pelo 
modo estabelecido para aquele exame. 

Assim, mesmo quando não se examinavam as patentes, examinavam-se as patentes ora 
submitidas à ANVISA. Essa disposição teve análise minuciosa pelo Conselho de Estado 
do Império 827 (parecer da Seção dos Negócios do Império de 11 de outubro de 1886 
828).  

Mais importante do que isso, na votação do projeto o Poder Legislativo entendeu que 
era inconstitucional deixar de examinar essas patentes 829: 

”A Comissão entendeu que quando se trata de de produtos 
farmacêuticos, químicos ou alimentares, esse exame é indispensável 
, julgando inconstitucional a exeção feita de tais produtos na 
proposta da Câmara (...)  

Para que esses produtos sejam colocados em venda, eles são sujeitos 
a um exame prévio pela Comissão Central de Higiene; mas esse 
exame não dá o privilégio. Nem o inventor tem direito de ação 
contra os falsificadores do produto. 

O direito do Inventor é assim tomado em consideração, enquanto 
antes não havia garantia; e da mesma forma, o interesse público” 

A ANVISA examina novidade de patentes desde 1882 

Desta interessante discussão se percebe que – já à época – o exame sanitário era 
procedido pelo antecessor da ANVISA. Mas desse exame não nascia a patente. O 
exame de novidade, etc., era outro. Mas, já na altura, o antecessor da ANVISA podia ser 
chamado também a examinar patentes 830.  

Assim é que, na prudência de se examinar duplamente o conteúdo das supostas 
invenções farmacêuticas não se labora em inconstitucionalidade. Muito ao contrário. 

                                           
827 Constituição de 1824: “Art. 142. Os Conselheiros serão ouvidos em todos os negócios graves, e medidas gerais 
da publica Administração; principalmente sobre a declaração da Guerra, ajustes de paz, negociações com as Nações 
Estrangeiras, assim como em todas as ocasiões, em que o Imperador se proponha exercer qualquer das attribuições 
próprias do Poder Moderador, indicadas no Art. 101, á excepção da VI.” 

828 Vide o texto completo em BAILLY, G.A, Protection dês Inventions au Brésil, Paris, 1915, p. 274 e seg. 
CARVALHO DE MENDONÇA, J.X., Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. III, Tomo I, reeditado por 
Russel, Campinas, 2003, no. 110, 134 e 136.  

829 BAILLY, p. 97, reportando o voto do Senador Diogo Velho. Note-se que o projeto da câmara simplesmente 
negava patentes a essas invenções. O Senado, mais conservador, assegurou tais patentes, mas submetendo-as a um 
exame prévio. Sobre isso, vide o discurso do deputado Cândido de Oliveira, BAILLY, p. 122 e seg.  

830 BAILLY, p. 93. Segundo a discussão parlamentar, a Faculdade de Medicina e a Escola Politécnica também 
poderiam fazê-lo.  



No regime posterior ao da Lei de 1882, (o do Regulamento de 1923), passou-se a 
examinar todas patentes, e não só as farmacêuticas, químicas e alimentares. Neste 
tempo, outro antecessor da ANVISA, o Departamento Geral da Saúde Pública, também 
examinava não só a nocividade do produto, como sua novidade 831. 

Daí em diante, a partir do Dec. Lei 7.943/45, seguindo enfim a proposta da Câmara de 
1882, se cessou de dar patentes farmacêuticas.  

Vale dizer, no Brasil, sempre que houve patente farmacêutica, a ANVISA da época 
também examinou os respectivos pedidos.  

Da imprescindibilidade legal do exame da Anvisa 

Assim é que, repetindo o padrão legal que sempre prevaleceu no sistema brasileiro, a 
medida provisória nº. 2.006, de 1999, introduziu o exame duplicado dos pedidos de 
patentes de produtos e processos farmacêuticos. 

Muito se alvitrou quando à natureza do exame a ser procedido pela ANVISA, em 
especial quanto à carência de uma regra de competência para permitir que esta autarquia 
reiterasse o exame do INPI. Em recente ato normativo, no entanto, a entidade indicou o 
que reputa ser de sua competência: 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 45, DE 
23 DE JUNHO DE 2008. 

Art. 4° Após recebimento dos pedidos de patente encaminhados pelo 
INPI, a Anvisa realizará sua análise quanto à anuência aferindo o 
cumprimento dos requisitos de patenteabilidade e demais critérios 
estabelecidos pela legislação vigente 832, mediante decisão 
consubstanciada em parecer técnico emitido pela unidade 
organizacional competente no âmbito da Agência.  

§1° Durante o exame, o requerente deverá apresentar à Anvisa, 
sempre que solicitado, por meio de exigência:  

I - documentos necessários à regularização do processo e exame do 
pedido;  

II - objeções, buscas de anterioridades e resultados de exame para a 
concessão de pedido correspondente em outros países, quando 
houver reivindicação de prioridade; e  

III - outros documentos necessários para esclarecer dúvidas surgidas 
durante o exame 

Grande número dos comentários favoráveis relativos à chamada “anuência” da 
ANVISA tentam explicar sua funcionalidade por atribuir ao segundo exame uma 
finalidade diversa do primeiro, já realizado pelo INPI.  

                                           
831 Regulamento 16.264 de 1923, art. 44 1º. Art. 44. Estando regular o pedido, serão publicados no Diário Oficial os 
pontos característicos da invenção, dos quais o público também poderá ter conhecido em local apropriado da 
Diretoria Geral da Propriedade Industrial. § 1.º. Se parecer que a invenção é nociva à saúde pública, será logo 
encaminhada a Segunda via do relatório, acompanhada de desenhos e amostras, se houver, ao Departamento Nacional 
da Saúde Pública, que, dentro de 60 dias, deverá emitir o seu parecer sobre a nocividade do produto, e bem assim, 
sobre a sua novidade, sempre que dispuser de elementos para tal fim. Vide BRAGA, Benjamim do Carmo, Patente de 
Invenção, 1941, p. 70 e seg. e DRUMMOND DE MAGALHÃES, Descartes, Marcas de Indústria e Comércio e 
Privilégios de Invenção, Ed. Zenith, 1928, p 182.  

832 Não obstante a expressão “e demais critérios estabelecidos pela legislação vigente” pareça atribuir competência 
além dos requisitos de patenteabilidade, “cumprir .... critérios” não enseja espaço a que a ANVISA manifeste 
decisões de conveniência e oportunidade em face à política de saúde ou qualquer outra. 



Temos, no entanto, sustentado que dentre os objetivos da saúde pública está o de 
minorar o número de patentes mal examinadas, através de um sistema de validação 833 
da análise inicial do INPI por outra entidade – como sempre se fez no Brasil 834. Como 
ocorre no setor espacial e nuclear – quando se exige especial cuidado de avaliação de 
procedimentos – aplicar-se-ía ao caso o princípio da redundância 835, que não induz à 
ineficiência, mas, pelo contrário, assegura validação.  

A invalidade das patentes sem anuência da ANVISA 

Assim é que no texto anteriormente citado e recitado, tive ocasião de dizer 836: 

.... deve-se sempre o máximo respeito ao instrumento legislativo 
votado pelo Poder Legislativo da União, especialmente numa 
proposta gerada pelo Poder Executivo. As intenções de aperfeiçoar o 
processo de análise de patentes pelo aporte técnico da ANVISA só 
podem ser prestigiadas – em nada desfavorece a Carta da República, 
e em tudo a prestigia, a manifestação do juízo técnico de uma 
importante entidade pública, cujos técnicos são reconhecidamente do 
mais alto preparo, e da mais elogiável diligência. 

 Pois se distinguem cintilantemente o aporte técnico da ANVISA, 
precioso e irrenunciável, e manifestação discricionária da mesma 
entidade. Pode certamente a lei, sem descrédito da Constituição, e 
antes com avanço de seus princípios, vincular a concessão da patente 
farmacêutica ao pronunciamento da ANVISA. Entendo mesmo que 

a lei possa erigir em critério de validade da patente tal 
pronunciamento 

Como afirmou decisão da 1ª. Turma do TRF2, coonestando a pretensão da Anvisa de 
fazer considerada sua contribuição: 

8. Caso realmente seja verificada a ausência de algum dos requisitos 
da patenteabilidade, notadamente em segmento tão sensível como é 
o de medicamentos para tratamento de doenças graves, haveria 
violação dos princípios constitucionais relacionados ao interesse 
social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país em 
matéria de propriedade industrial. Como bem apontou a apelante, a 
patente imerecida reduz o campo de desenvolvimento da indústria 
farmacêutica nacional, incluindo a pesquisa científica e a fabricação. 
A patente irregular estanca o desenvolvimento científico nacional, 
impedindo uma maior eficácia social da política pública de 

                                           
833 Para e exigência de validação no setor farmacêutico – embora não de patentes farmacêuticas – vide Valentini SR, 
Sommer WA, Matioli G. Validação de métodos analíticos. Arq Mudi. 2007;11(2):26-31, 
http://www.pec.uem.br/pec_uem/revistas/arqmudi/volume_11/numero_02/VALIDACAO-DE-METODOS.pdf 

834 Maristela Basso igualmente parece conceder a minoração do risco de uma patente mal concedida como o 
fundamento da anuência. Vide BASSO, Maristela, op. cit.: “It is important to bear in mind, in this study, that 
ANVISA’s competence is limited to the points contemplated in article 6 of Law 9782/99,35 whose article 7 
determines: “It is up to the Agency to proceed with the implementation and fulfillment of what is established by 
Sections II a VII of article 2 of this Law (...)”. Article 2 provides for: “It is up to the Union, within the scope of the 
National System of Sanitary Supervision: VII – operating in special circumstances of health hazard.” The analysis of 
pharmaceutical patent claims, owing to the health hazards, which may originate from the improper granting of patents 
on medicaments, should be examined, in our point of view, within the scope of article 7 of Law 9782/99”. 

835 “O princípio da redundância dita a necessidade de empregar mais deuma forma de protecção para o mesmo fim, 
de modo a impedir que a protecção de um bem seja comprometida por uma única falha (ponto único de falha)”, 
encontrado em http://www.centroatl.pt/titulos/si/imagens/excerto-ca-seguranca-si.pdf. 

836 Da inconstitucionalidade ..., op. Cit., 



medicamentos genéricos e restringindo o acesso da população a 
remédios mais baratos. 

O requerimento da ANVISA, no sentido da produção e prova 
pericial, guarda completa pertinência para o deslinde da questão 
litigiosa e, por isso, não poderia ter sido indeferido. A perícia, no 
caso em tela, se revela imprescindível e, por isso, deve ser 
reconhecida a nulidade da sentença, eis que houve precipitado 
julgamento antecipado da lide. 

APELAÇÃO CÍVEL 2004.51.01.506840-0, Primeira Turma do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Rio de 
Janeiro, 11 de dezembro de 2007 

Assim, entendo que a oitiva da ANVISA seja condição de validade da patente. Ao 
expressar tal entendimento, no entanto, esse parecerista não empresta à audiência da 
ANVISA nenhum poder de sanção ou veto ao INPI, mas apenas de oitiva necessária, 
como se atribui ao Ministério Público nos casos de sua intervenção obrigatória. Como 
sempre afirmamos, a Anvisa tem de ser ouvida, mas a lei não dá competência àquela 
autarquia para conceder ou denegar patentes 837. 

Em suma, a lei passou a exigir, a partir de 28 de dezembro de 1999, a oitiva da 
ANVISA como condição de concessão da patente. Nem literal, nem sistematicamente, a 
lei excepcionou, quanto ao dever dessa oitiva, as patentes pipeline.  

Da aplicabilidade da anuência aos pedidos pipeline 

No entanto, o INPI inicialmente entendeu que a nova anuência não se estenderia aos 
casos de pipeline. Como nada haveria a examinar quanto às condições de 
patenteabilidade, segundo a autarquia patentária lia da lei anteriormente em vigor, de 
nada serviria o ato de validar o exame 838.  

Tal entendimento vigorou por prazo relativamente breve; mas neste prazo foi emitida a 
patente em análise 839. 

                                           
837 Este parecerista igualmente não admite que o INPI, num impasse administrativo, opte por não denegar patantes 
quando há conflito entre as duas autarquias. Este procedimento é incompatível com o dever de dilgência da 
Administração: MS 24167 / RJ - RIO DE JANEIRO MANDADO DE SEGURANÇA- Relator(a): Min. JOAQUIM 
BARBOSA, Julgamento: 05/10/2006 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação DJ 02-02-2007 PP-00075 EMENT 
VOL-02262-03 PP-00502 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 221-226 - Parte(s) IMPTE. : ESTADO DE MINAS 
GERAIS ADVDOS. : PGE-MG - CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA E OUTROS IMPDO. : SECRETÁRIO 
DE ESTADO DA FAZENDA E CONTROLE GERAL DO RIO DE JANEIRO - EMENTA: MANDADO DE 
SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE 
JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. OMISSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA - A inércia da autoridade coatora em 
apreciar recurso administrativo regularmente apresentado, sem justificativa razoável, configura omissão impugnável 
pela via do mandado de segurança. Ordem parcialmente concedida, para que seja fixado o prazo de 30 dias para a 
apreciação do recurso administrativo 

838 Diz parecer do Prof. Diogo Figueiredo: "Com o advento desse dispositivo, durante período em que diversos 
pedidos de patente aguardavam decisão do INPI, surgiu questionamento quanto à sua extensão de apenas aos pedidos 
regulares de patente ou alcançaria, também, os pedidos pipeline (transitórios). A CONSULENTE informa que tal 
questionamento motivou consulta perante o INPI, objeto do Parecer nº. 003/00, que opinou pela não aplicabilidade do 
art. 229-C aos pedidos pipeline, uma vez que estes não seriam regidos pelos arts. 6º e 19 da Lei de Propriedade 
Industrial. Em seqüência, em 9 de março de 2001, o Presidente do INPI atribuiu efeitos normativos à interpretação 
esposada no referido Parecer. Posteriormente, essa interpretação sofreu questionamentos que ensejaram a revogação 
de seu caráter normativo, com a interrupção da concessão de patentes em regime pipeline em 8 de agosto de 2000". 

839 Idem, eadem: “Dessa feita, no período compreendido entre 28 de dezembro de 1999 e 8 de agosto de 2000 o 
INPI não encaminhou à ANVISA os pedidos de patente depositados nos termos do art. 230 da Lei de Propriedade 
Industrial, em razão do já referido Parecer de sua Procuradoria Geral, de modo que nesse interregno foram 



No entanto, como aponta a AC 2004.51.01.525105-9,  

O reconhecimento da patente pipeline não tem o condão de conferir 
direito de propriedade intelectual àquilo que não é invenção por falta 
de requisito material, pois a Constituição somente prevê o privilégio 
de uso temporário exclusivo de invenção, e não daquilo que não o é, 
como se tem afirmado desde o início. 

A interpretação conforme à Constituição do art. 230, § 6o, da LPI, é 
aquela que possibilita ao poder público a análise dos requisitos 
materiais de patenteabilidade nos outros momentos previstos pela 
Lei, sob pena de haver desequilíbrio na proteção dos valores 
constitucionais contrapostos, concedendo indevidamente direito de 
propriedade industrial àquele não merece usá-lo em detrimento do 
interesse social, do desenvolvimento nacional e da proteção do 
consumidor. A proteção da propriedade por aquele que não merece 
detê-la contrariaria a ordem constitucional brasileira. 

O que ocorre, assim, é que com a introdução de um quinto momento de atuação estatal, 
além dos citados na decisão: (1) na apreciação administrativa do pedido de patente (art. 
19); 2) mediante processo administrativo de nulidade instaurado de ofício ou mediante 
requerimento, no prazo de seis meses contados da concessão da patente (art. 51); 3) 
mediante ação judicial de nulidade de patente, enquanto viger a patente (art. 56); e 4) 
como matéria de defesa incidental], na verdade a lei em vigor após a alteração de 1999 
permite mais um momento em que a conformidade da pretensão à lei passe a ser 
avaliada.  

A razão de criar essa nova instância, como redundância de validação, a lei se inclinou à 
extrema importância, secularmente configurada em nosso direito, quanto às patentes 
farmacêuticas.  

O dever de conceder patentes pipeline não importa em dever de não 
examinar 

Em nenhum dispositivo relativo ao pipeline se exime o INPI ou a ANVISA de fazer o 
exame substantivo: 

[Art. 230] § 3º Respeitados os arts. 10 840 e 18 841 desta Lei, e uma 
vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada 

                                                                                                                            
concedidas cerca de 218 patentes pipeline de produtos e processos farmacêuticos sem a anuência prévia da ANVISA, 
dentre as quais a correspondente ao Lopinavir (nº. 1100397-9)”. 

840 Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos 
matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas planos, princípios ou métodos comerciais, 
contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; V - as obras literárias, arquitetônicas, 
artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si;VI - apresentação de 
informações;VII - regras de jogo;VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos 
ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e 
materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados inclusive o genoma ou germoplasma de 
qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. 

841 Art. 18. Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde 
públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação 
de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de 
transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que 
atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no 
art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são 
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em 
sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. 



a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro 
pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida 
no país de origem.  

 À luz da leitura constitucional adotada na jurisprudência, a concessão necessária, dados 
os pressupostos legais, não proíbe que o INPI de suscitar imediatamente processo 
administrativo de nulidade, ou entre com ação de nulidade, o que lhe é facultado pela 
Lei 9.279/96. O que a lei implantou foi um presunção de que na concessão no exterior 
se tivesse resolvido o exame substantivo, não que a novidade, atividade inventiva e a 
aplicabilidade industrial estivesse abolida como requisito legal.  

Ao deixar de examinar os pedidos pipeline, o INPI implementou uma política, não o 
teor da lei. Como se passava por um momento em que os ajustes políticos com os 
Estados Unidos favoreciam a assimilação acelerada das patentes farmacêuticas, 
químicas e alimentares na economia. Sua leitura foi casuística e pontual 842. 

A criação da nova instância de exame – pela ANVISA - supera essa visão tópica. Os 
interesses da saúde brasileira – que sempre obrigaram ao exame das patentes 
farmacêuticas – vieram a se impor sob prevalência do interesse público sobre o interesse 
relacional manifestado incidental e episodicamente.  

Mesmo sob o regime da Lei de 1882, quando se admitia patentes de revalidação 843, 
jamais se permitiu que as patentes de produtos farmacêuticos fugissem ao exame 
substantivo, mesmo depois da concessão.  

Assim o esclarece o parecer da Seção dos Negócios do Império do Conselho de Estado 
de 11 de outubro de 1886 844, indicando que ao momento da importação da patente 
publicar-se-ía o relatório descritivo e, logo, havendo ou não sido examinada a patente 
no exterior, se faria o exame no Brasil: 

[Art. 4º.] Parágrafo único – No caso de não ter havido o exame 
prévio, de que trata o § 2º do art. 3º, o Governo, publicado o 
relatório, ordenará a verificação, por meio de experiências, dos 
requisitos e das condições que a Lei exige para a validade do 
privilégio, procedendo-se pelo modo estabelecido para aquele 
exame. 

Os requisitos da patente são de fundo constitucional e não podem ser 
abolidos 

                                           
842 Em parecer submetido à ação julgada sob a AC 2004.51.01.525105-9, assim propus a interpretação possível do 
dispositivo em questão: “O art. 230 do CPI/96 determina que o INPI não deve fazer exame de novidade e atividade 
inventiva e utilidade industrial; como tanto já insistimos no passado, a autarquia está adstrita à sua competência legal, 
dela não podendo exceder. Entretanto, se no caso não houver o atendimento das exigências constitucionais e 
incorporadas no art. 8º do CPI/96 ou se considerará o referido dispositivo inconstitucional, como acima alvitramos, 
ou se lerá o artigo como se segue: O INPI fica dispensado de analisar tais requisitos, mas qualquer parte poderá 
buscar o judiciário para que o faça. Note-se que tal interpretação vai de encontro ao que já é praticado por diversos 
países Europeus (como a França, Bélgica, Suíça, etc.). A interpretação acima disposta garante que os requisitos 
constitucionais serão atendidos, cumpre com o disposto pelo princípio de que nada escapará ao escrutínio judicial, e 
que o sistema legal (aplicação do art. 8º do CPI/97) não será destorcido”. 

843 Art. 2º - Os inventores privilegiados em outras nações poderão obter a confirmação de seus direitos no Império, 
contanto que preencham as formalidades e condições desta Lei e observem as mais disposições em vigor aplicáveis 
ao caso. A confirmação dará os mesmos direitos que a patente concedida no Império. 

844 BAILLY, op. Cit, p. 276.  



Ocorre que, como notou a AC 2004.51.01.525105-9, os requisitos substantivos de uma 
patente são de ordem constitucional, e não poderiam ser eliminados pela lei ordinária. 
Pode-se apenas prescrever o momento de seu exame.  

Cabe aqui transcrever com certa amplidão o que dissemos em nossa submissão à ADIN 
4.234: 

A obrigatoriedade do exame de anterioridades 

Definidos os requisitos cuja existência tem de ser especificada no 
exame técnico, vejamos a questão da cogência de se fazer esse 
exame segundo o regime geral da Lei 9.279/96:  

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de 
busca e parecer relativo a: 

I - patenteabilidade do pedido; 

II - adaptação do pedido à natureza reivindicada; 

III - reformulação do pedido ou divisão; ou 

IV - exigências técnicas. 

Mais adiante, preceitua a mesma lei: 

Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta 
Lei. 

A lei prossegue determinando quais são os fundamentos da nulidade 
administrativa: 

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente 
quando: 

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; (...) 

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das 
formalidades essenciais indispensáveis à concessão. 

No caso da nulidade judicial, cabe examinar se, além das hipóteses 
listadas para o exame administrativo de nulidade, quaisquer outras 
causas.  

A análise das causas de nulidade deve levar em conta antes de tudo a 
função social da patente – está ou não servindo à comunidade sem 
lesar os concorrentes?  

Mas a falta de exame de anterioridades do objeto do pedido, no 
Direito Brasileiro, é causa essencial de nulidade, e insuprível. 
Conceder um monopólio nos termos do sistema da Lei 9.279/96 sem 
determinar os pressupostos legais e constitucionais de sua existência 
ofende a lei e o interesse dos competidores, de forma irremediável. 

O STF, na decisão já ementada acima, do Recurso extraordinário 
58535-SP. Relator: Ministro Evandro Lins. J.: 1966. assim enunciou 
a questão: 

O parecer que serviu que serviu de base para a concessão da patente 
que está em discussão, diz apenas o seguinte como se vê de fls. 15, 
do vol.1. em apenso:  

“O pedido está, a meu ver, bem definido e delimitado em suas 
reivindicações. Como não tenha encontrado qualquer anterioridade 



que possa afetar a sua novidade, opino pelo deferimento de presente 
pedido. 

Estou em que, nesse passo, assisto inteira razão ao ilustre Ministro 
Oscar Saraiva, que acentuou que o parecer é um mero “nada consta”, 
não tendo afirmado positivamente que havia novidade no processo 
para o qual era pedida a patente. Na verdade, o perito afirmou, 
apenas, que da conhecia em matéria de anterioridade. Assim, a 
patente, ao ser expedida, apoiou-se apenas numa ficção legal de um 
ato formal, e não na seriedade de um exame técnico fundado 
(fls.777). 

À Justiça compete verificar se a patente foi concedida legalmente, 
podendo a sua validade ser atacada por meio de ação própria. 

No caso, não houve exame técnico feito pelo próprio Departamento 
Nacional de Produção Industrial, que se limitou a um suscinto e 
inconvincente parecer, que não se fundou em qualquer elementos, 
por ocasião da patente. 

Penso que, neste ponto, harmonizam-se com a lei os votos vencidos 
dos ilustres ministros Oscar Saraiva, Amarilio Benjamim e Armando 
Rollemberg. Ao conceder a patente de invenção, o departamento 
Nacional de Propriedade Industrial deixou de observar, na sua letra e 
no seu espírito, o art. 23 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27/08/45, e o 
art. 18 nºs I e II, do Decreto, do Decreto 20.536, de 20.01.46 

Mantendo a validade da patente, obtida em os requisitos legais, a 
decisão recorrida feriu as disposições citadas. 

Assim, sem exame, ou com exame que não se aprofunde em 
novidade, a patente é nula. Assim entendem os clássicos. Gama 
Cerqueira 845, falando do Código de 1945:  

193. Nulidade por preterição de formalidades legais. Além das 
causas específicas de nulidade estudadas nos parágrafos anteriores, 
as quais afetam diretamente a patente, há outras causas que podem 
viciar o ato da concessão do privilégio, o qual, como ato 
administrativo, está sujeito aos mesmos princípios relativos à 
validade dos atos administrativos - em geral. Assim, por exemplo, a 
concessão do privilégio emanada de autoridade incompetente é nula. 

Entre os fatos de ordem administrativa que podem dai lugar à 
anulação do ato de concessão da patente destaca-se, pela sua 
importância, a inobservância das formalidades processuais prescritos 
na lei. A concessão das patentes subordina-se a uma série de atos e 
formalidades que constituem o procedimento administrativo por 
meio do qual a autoridade competente verifica a conformidade do 
pedido com a lei, a fim de conceder ou negar o privilégio. Esses 
atos, a que se denomina processo administrativo e que abrangem 
desde o pedido do interessado até a decisão final, constituem um ato 
complexo, sujeito a normas prescritas no Cód. da Propriedade 
Industrial, distinguindo-se, desde logo, os atos que devem ser 
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praticados pelo interessado, como a apresentação do pedido, o 
cumprimento das exigências formuladas para a regularização do 
processo, a interposição de recursos, etc., e os que ficam a cargo da 
própria administração. Distinguem-se, também, as formalidades que 
a lei prescreve para assegurar aos interessados os seus direitos e 
afastar o arbítrio das autoridades, que estão obrigadas a observá-las, 
e as que se destinam a manter a boa ordem do serviço público, 
permitindo às autoridades o exato desempenho de suas atribuições. 
Embora sujeito a um formalismo menos rígido que o processo 
judicial, o processo de concessão das patentes comporta certas 
formalidades essenciais, cuja transgressão pode afetar a garantia 
assegurada aos interessados e que, por isso, vicia o ato e o invalida. 
Estão nesse caso a publicação dos pontos característicos da 
invenção, os prazos para oposições e recursos, o exame técnico da 
invenção e a publicação do despacho de concessão. A omissão de 
qualquer dessas formalidades anula o ato da concessão do privilégio 
(Cód. Civil, art. 145, III) e, por conseqüência, a patente que houver 
sido expedida, sem prejudicar, entretanto, o direito do inventor, 
porque a nulidade só afeta o processo a partir do ponto em que ela 
se verificou, sem alcançar os atos válidos anteriormente praticados, 
inclusive o depósito do pedido. Assim, anulada a patente, pode o 
interessado prosseguir no processo, aproveitando os atos úteis nele 
praticados. 

Quanto às formalidades do pedido, que o requerente do privilégio 
deve preencher, de acordo com o art. 17 do Código, a sua omissão 
não prejudica a patente, nem o ato da concessão, salvo nos casos 
previstos no art. 83, ns. 3.0 e 4.0, do Código, em que se verifica a 
nulidade do privilégio. 

Não menos veemente é Pontes de Miranda 846:  

2 FORMALIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. - A re-
lação jurídica processual administrativa é à semelhança da relação 
jurídica processual, na justiça. Há atos processuais e formalidades 
processuais. Se não houve pedido, ou se não foi depositado o 
pedido, acompanhado do relatório descritivo, não houve 
estabelecimento da relação jurídica processual administrativa. 
Qualquer decisão que então se profira favorável à patenteação cai no 
vácuo; não existe como decisão sobre patente de invenção e a 
patente de invenção é nenhuma, podendo ser declarada a 
inexistência dela, ainda incidentemente. Idem, se houve pedido sem 
qualquer relatório. 

São causas de nulidade:  

                                           
846 [Citação no Original] MIRANDA. Pontes de. Tratado de Direito Privado – Tomo XVI - parte especial Direito 
das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, 
RT, 4ª edição, 1983, § 1935, pgs. 329 e 330. É de notar-se, porém, que, ao contrário do que ocorre no direito vigente, 
Pontes entendia que no Código de 1945 as nulidades procedimentais não mais eram suscitáveis após a transitar em 
julgado a decisão administrativa”, que ocorreria ao fim do período do então cancelamento administrativo. A esse 
propósito, argumenta Sérgio d’Andrea Ferreira, As duas espécies de ações de nulidade de registro marcário, Pág. 143 
Revista Forense – Vol. 346 Doutrina “"3. Dentro de cada um dos quadros legais apontados, o certo é que, esgotado o 
prazo pertinente, ou decidida a ação administrativa, dá-se a preclusão processual na instância executiva. 3.1. Essa 
preclusão não atinge, no entanto, interesse ou direito de terceiro, que poderia ter sido oposto, nem funciona como 
renúncia às outras formas subseqüentes de impugnação do ato administrativo de registro, que operam, ainda na 
instância administrativa, ou já na judicial.". 



(...) b) se não houve o exame formal (aliter se somente foi defeituoso 
por omissão), ou o exame técnico (arts. 22 e 23)  

c) se não houve a publicação dos pontos característicos, para 
conhecimento público e apresentação de oposição no prazo legal 
(art. 26), que se conta da data da publicação (procedimento edital) ;  

d) se, tendo havido impugnação pelo requerente ou oposição por 
parte de terceiro, não a apreciou o funcionário administrativo, nem 
admitiu recurso, ou a apreciou e não admitiu recurso (art. 27) ;  

e) se os atos definitivos (art. 28) foram expedidos antes de esgotado 
o prazo de recurso. 

Os atos úteis não atingidos pela decretação de nulidade processual 
podem ser aproveitados pelo requerente. 

Igualmente os tratadistas contemporâneos apontam a nulidade: 

“Tanto em face das leis anteriores como na atual o processo segue 
durante toda a sua tramitação uma série de eventos que devem ser 
rigorosamente cumpridos, os quais na realidade dizem respeito:- 
Exame Formal, Exame Prévio e Exame Técnico, publicação da 
invenção, abertura de prazo para apresentação 'de oposição, 
deferimento ou indeferimento, recurso. Se eventualmente for 
constatado que o processo não tramitou regularmente ou o próprio 
INPI deixou de publicar os seus respectivos despachos no órgão 
oficial, é certo que será motivo não só para o próprio INPI como 
também para terceiros prejudicados promover a sua nulidade 847”. 

 “Este inciso permite questionamento, por englobar casos de vícios 
de tramitação que não são de responsabilidade do titular. Por 
exemplo, incidiria nesta previsão a patente em que o próprio INPI 
omitiu uma formalidade essencial, como a publicação correta do 
nome do requerente ou titular. 

Em tais casos, caberia a anulação da concessão para sanar o vício, 
voltando o processo à etapa em que ocorrida a omissão. Sanada a 
falha, pode a patente ser correta e validamente concedida” 848. 

E, em sua límpida tese doutoral, Jacques Labrunie 849:  

"Se, a despeito do acurado exame do técnico e da possibilidade de 
manifestações de terceiros, o INPI ignorar que a invenção já estava 
revelada, compreendida, assim, no estado da técnica, e conceder a 
patente, tal título será nulo. O mestre Pouillet (90, p.456) afirmava, 
peremptoriamente, que a falta de novidade da invenção é uma causa 
de nulidade da patente: 'se a primeira condição de uma invenção, 
para ser patenteável, é ser nova, por uma conseqüência lógica, a falta 

                                           
847[Citação no Original] SOARES, José Carlos Tinoco. Código da Propriedade Industrial - Comentários à Lei n. 
5.772, de 21-12-1971 e ao Decreto-lei n. 7.903, de 27-08-1945, São Paulo Editora Resenha Tributária Ltda.,1974, 
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848 [Citação no Original] DANNEMAN.Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Ed. Renovar, 2001, pgs. 135 à 139. 

849 [Citação no Original] Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades. Barueri: SP. Manole, 
2006. 



de novidade da invenção é uma causa de nulidade da patente. Essa 
segunda disposição é a sanção natural da primeira'." 850 

 "A patente também será nula se concedida ao arrepio das 
disposições legais referentes ao processamento e exame do pedido, 
isto é, se for desrespeitado o due process of law (art. 30 e seguintes), 
que também integra o rol das condições de forma. (...) Se não for 
requerido o exame, e o INPI, de oficio, proceder ao exame do 
pedido, a patente concedida será nula por aplicação dos arts. 46 e 33. 
Nesse sentido, o extinto Tribunal Federal de Recursos, no 
julgamento da Apelação Cível n. 36.005-SP, decretou a nulidade de 
patente de invenção, a qual, entre outras irregularidades, em seu 
processo de obtenção, desrespeitou o due process of law, pois o 
pedido de patente foi deferido antes do decurso do prazo de recurso 
(RFE, 2ª T., rel. Min. Jarbas Nobre, DJU 30.09.1975, p. 7.003)." 851 

Os autores estão bem cientes a respeito de que nulidades 
procedimentais sejam determinantes para a nulidade da patente; 
como indica Cabanella de las Cuevas, o mais cintilante especialista 
argentino:  

“Em primeiro lugar, não é qualquer violação da legislação de 
patentes que é suficiente para declarar a nulidade de uma patente já 
concedida. Os requisitos substantivos e adjetivos da outorga de 
patentes são de tal variedade e complexidade que muitos deles têm 
muito escassa incidência em relação à satisfação dos fins a que se 
dirige o Direito das patentes. Como foi exposto anteriormente era 
este apartado, deve ser aqui aplicado o princípio "de minimis non 
curat lex". Ele é particularmente importante em relação aos vícios 
que afetem o procedimento de concessão da patente. Uma demora 
insignificante era o cumprimento de alguns dos prazos estabelecidos 
pela LP ou uma omissão menor eram as publicações exigidas pela 
Lei não devem originar a nulidade da patente afetada852. …O 
procedimento tem uma função instrumental relativa à determinação 
dos extremos substantivos da outorga das patentes, e por outro lado, 
como exposto no parágrafo anterior, a relevância dos vícios na 
matéria de procedimento deve ser apreciada sob a luz do impacto 
que tais vícios tenham em relação aos aspectos substantivos das 
patentes.” (tradução nossa) 853 
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851 [Citação no Original] Op. Cit., p. 95. 

852 [Citação no Original] Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de las Patentes de Invención, Editorial 
Heliasta, 2001, p. 537.  

853 [Citação no Original]  “En primer lugar, no cualquier violación de la legislación de patentes es suficiente para 
declarar la nulidad de una patente ya concedida. Los requisitos sustantivos y adjetivos del otorgamiento de patentes 
son de tal variedad y complejidad que muchos de ellos tienen muy escasa incidencia respecto de la satisfacción de los 
fines a los que se dirige el Derecho de patentes. Como se expuso precedentemente era este apartado, debe ser aquí de 
aplicación el principio "de minimis non curat lex". Ello es particularmente importante respecto de los vicios que 
afecten al procedimiento de concesión de la patente. Una demora insignificante era el cumplimiento de alguno de los 
plazos establecidos por la LP o una omisión menor era las publicaciones exigidas por esa Ley no debe originar la 
nulidad de la patente afectada. (…)El procedimiento tiene una función instrumental respecto de la determinación de 
los extremos sustantivos del otorgamiento de patentes, y por lo tanto, según se expuso en el párrafo anterior, la 
relevancia de los vicios en materia de procedimiento debe apreciarse a la luz del impacto que tales vicios tengan en 
relación con los aspectos sustantivos de las patentes. 



“Também serão nulas as patentes em relação às quais não se tenha 
realizado o exame que exige a legislação aplicável” 854 

Há nulidade na concessão de patente no caso em que tenha havido a 
falta de busca de anterioridades, denotada no procedimento 
constante dos autos do processo pertinente. Essa nulidade é 
insanável, e conhecida de ofício. 

A busca e exame são necessários para garantir a existência dos 
pressupostos substanciais da patente, que lhe garantem a viabilidade 
constitucional. A falta de exame de anterioridades do objeto do 
pedido, no Direito Brasileiro, é causa essencial de nulidade, e 
insuprível. Conceder um monopólio sem determinar os pressupostos 
legais e constitucionais de sua existência ofende a lei e o interesse 
dos competidores, de forma irremediável. 

A questão é quando proceder tal exame. Como nota um eminente jurista francês sobre o 
sistema vigente naquele país:  

Exame completo ou outorga automática? O papel atributuído à Administração no 
processo de concessão de patentes pode variar entre dois extremos. Podemos conceber 
um exame puramente formal com a concessão automática, ou, contrariamente, uma 
concessão após o exame de forma e mérito completo permitindo a verificação da 
patenteabilidade do objeto do depósito. O direito francês há muito optou por uma 
concessão de patentes sem o exame necessário do mérito, a patente constitui uma 
pretensão, a verificação da patenteabilidade da invenção será efetuada no judiciário. 
Este sistema se considera muito liberal, muito rápido e extremamente simples. Mas é 
questionado por conceder patentes pouco sólidas e pouco críveis.” 855 

O exame da ANVISA é prescrito por lei e inevitável 

Assim, a partir da criação da intervenção da ANVISA, em dezembro de 1999, o exame 
prévio à concessão das patentes – sem que disso se excluíssem os pedidos pipeline -, 
passou a ser obrigatório que aquela autarquia examinasse os requisitos patentários.  

Tal propósito, aliás, se configurava até mais pertinente no tocante a tais pedidos, em 
vista da interpretação política – não jurídica – do INPI, segundo a qual mais valeria 
atender aos interesses conjunturais da indústria farmacêutica do que o dever 
constitucional de assegurar a novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial 
dos pedidos, examinado mesmo os pedidos de pipeline.  

Este parecerista não confronta o entendimento de que o art. 230 § 2º compila o INPI a 
conceder a patente, mesmo quando o exame aponte sua insuficiência. Nada o impede, 
porém, e tudo o obriga, de imediatamente deflagrar o procedimento administrativo de 
nulidade, ou de suscitar na via judicial.  
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855 [Citação no Original] Frédéric Poullaud-Dulian, L´Obtention du Titre de Propriété Industrielle, p. 189 “Examen 
complet ou délivrance automatique? Le rôle attribué à l’Administration dans le processus de délivrance des brevets 
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le brevet constatant une prétention, la vérification de la brevetabilité de l’invention revenant aux tribunaux. Ce 
système avait, pour lui, d’être très libéral, très rapide et fort simple. On lui reprochat cependant de délivrer des 
brevets peu solides e peu credible.(...)  



De qualquer forma, a lei passou a requerer a oitiva da ANVISA, como requisito para a 
concessão de patentes farmacêuticas. Requisito prévio e indeclinável.  

 



 

Sobre a apropriação originária da titularidade das patentes por 
pessoas jurídicas  
Denis Borges Barbosa (junho de 2009) 

 

Das questões jurídicas a se discutir 

Este estudo se voltará à discussão de duas questões jurídicas básicas: 

a) A apropriação pelo encomendante da titularidade de inventos, ou parte de inventos, 
desenvolvidos por terceiros por encomenda; 

b) Da apropriação parcial da titularidade de patentes havidas em relação subordinada, na 
qual o comitente prestou meios físicos e informacionais ao inventor;  

Desenvolvimento sob encomenda de soluções técnicas 
patenteáveis 

No sistema brasileiro de patentes, ao contrário do que ocorre – no direito ora vigente – 
no campo dos direitos autorais, prevê-se uma apropriação originária dos direitos 
relativos a inventos por parte do empregador e do encomendante.  

Assim dissemos em nossa 2ª. Edição do Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 
Lúmen Júris, 2003856: 

Posto pela doutrina clássica brasileira 857 como um direito de autor, a 
pretensão à patente nasce efetivamente do ato de criação: uma vez 
obtida à solução técnica nova para um problema de caráter 
industrial, nasce o direito de pedir patente. Como vimos, o texto 
constitucional em vigor assegura primariamente ao autor da 
invenção tal pretensão, e não a qualquer outro postulante 
(erfinderprinzip).  

Assim, é ao autor, ou ao terceiro vinculado ao autor por norma de lei 
ou disposição de negócio jurídico, que cabe a titularidade de pedir 
patente. 

 Esta pretensão original não importa em aquisição imediata do 
direito de patente, ou seja, no direito exclusivo de utilizar sua 
invenção, de tirar-lhe os frutos e de alienar tal direito. Com efeito, 
muito pode obstar que da invenção resulte, efetivamente, um 
privilégio - o constante da patente. Para começar, a pretensão pode 
não ser exercida a tempo, permanecendo a solução técnica em 
segredo, até que a mesma recaia no domínio comum, por exemplo, 
por revelação lícita feita por terceiros.  

A rigor, existem três direitos no tocante à patente de invenção: a 
pretensão ao exame estatal dos pressupostos da concessão do 
privilégio, que é o direito de pedir patente; o direito ao pedido de 
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XVI, § 1.911. 



patente, uma vez exercida a primeira pretensão; e o direito exclusivo 
resultante da constituição do privilégio, após o exame estatal 858. O 
direito constitucional de autoria se restringe ao primeiro de tais 
poderes, ao direito eventual, no dizer de Roubier, de obter o 
privilégio 859.  

Mais adiante, explicitando como essa titularidade dos direitos sobre o invento pode 
nascer originalmente em mãos diversas da do autor, assim descrevi: 

O direito de amparo constitucional que nasce do ato de criação 
industrial é, como já visto, um poder de exigir a prestação 
administrativa de exame e concessão do privilégio. Este poder é, em 
princípio, do inventor, mas pode ser constituído originalmente ou 
obtido por derivação, na forma da lei ou do ato jurídico. 

Ao contrário do que ocorre em países europeus e nos Estados 
Unidos, que limitam a autoria (daí, o direito de pedir patente) ao 
inventor, pessoa natural 860, ou a sucessores deste, a Lei 9.279/96 
parece admitir a titularidade originária por pessoas jurídicas. Com 
efeito, em redação diversa do CPI 1971, o novo código defere a 
pretensão, além do autor e seus sucessores, “àquele a quem a lei ou o 
contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que 
pertença a titularidade”.  

O direito de pedir patente pode ser objeto de cessão, como aliás é 
prática universal, de sucessão causa mortis, ou de outras formas de 
transferência de direitos. Direito a quê? A doutrina 861 e a 
jurisprudência 862 têm reconhecido a existência de um bem 
incorpóreo, a invenção, que consistiria no núcleo de deflagração das 
pretensões à patente; direito de caráter patrimonial puro, é suscetível 
de ser reivindicado (jus persequendi) de quem injustamente o alegue, 
como previsto no art. 49 da Lei 9.279/96. 

O direito é exercido pelo depósito do pedido junto ao órgão de 
propriedade industrial, e terá como resultado, se verificados a 
existência dos pressupostos para a concessão do privilégio, a 
emissão da patente.  

O deslocamento da titularidade, como indicado, é construído através do disposto nos art. 
88-91 da Lei 9.279/96: 

Art. 88.  A invenção e o modelo de utilidade pertencem 
exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de 
trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a 

                                           
858 [Nota do original] Pontes de Miranda, Tratado, vol. XVI, § 1.911.  

859 [Nota do original] Paul Roubier, Le Droit de la Propriété Industrielle, Sirey, Paris, 1952, p. 108: “le droit se 
trouve encore dans un moment où il lui manque un élément légal, une condition juris, pour être un droit parfait: il est 
ce qu’on nomme, dans la langue juridique, un droit éventuel”.  

860 [Nota do original] Singer, op. cit., p. 219: “In all Contracting States, it is recognized that invention is a creative 
act which is only capable of being performed by a natural person”. Chisum e Jacobs, op.cit, p. 2-171 notam que, 
segundo a lei federal, há hipótese em que uma pessoa jurídica pode requerer patente sem a autorização direta do 
inventor, desde que fiquem demonstradas a pertinência do título e a recusa ou omissão do autor da invenção. 

861 [Nota do original] Pontes, Tratado, § 1917; Roubier, op.cit. p. 98-107.  

862 [Nota do original] “L’invention, alors que le brevet n’est pas encore demandé, est un bien incorporel qui a un 
valeur patrimonial” (Tribunal de apelação de Paris, acórdão de 30 de janeiro de 1991, apud Bertrand, op.cit., p. 127). 



pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos 
serviços para os quais foi o empregado contratado. (...)  

§ 2º. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na 
vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja 
patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a 
extinção do vínculo empregatício. 

Art. 90.  Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o 
modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado 
do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, 
meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do 
empregador. (...)  

Art. 91.  A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será 
comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do 
empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou 
equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição 
contratual em contrário. 

§ 1º. Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será 
dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário. 

§ 2º. É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de 
exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração. 

§ 3º. A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá 
ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado 
da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade 
do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de 
falta de exploração por razões legítimas. 

Assim, há três hipóteses claramente distintas 863: 

(tipo 1) Art. 88 – invento realizado por provocação e direção do promotor da inovação 
(empregador ou tomador de serviços 864). Há Previsão contratual do que será 
desenvolvido, das condições, do prazo, da participação. Na tradição da Propriedade 
Intelectual, é o que é chamada de criação de serviço 865. 

                                           
863 BARBOSA, Denis Borges, Criação Tecnológica e Expressiva por Contratados, Servidores e Empregados, revista 
Criação do IBPI, no. 1, dezembro de 2009, “A lei distingue três hipóteses: A invenção e o modelo de utilidade 
pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil 
e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o 
empregado contratado. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele 
desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, 
dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade 
será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, 
materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário”. 
864 Vale observar que o uso da expressão “tomador de serviços”, como o de encomendante, não reduz a hipótese de 
titularidade (ou co-titularidade) dos direitos relativos ao invento a um contrato de serviços; a prestação inovativa pode 
ser subseqüente a um contrato de compra e venda de bens sob encomenda, de fornecimento de materiais, etc. A 
qualificação pertinente é da prestação inovativa num contrato não paritário.  
865 FERNANDES, op. cit.: “A invenção ocorrida na vigência do contrato de trabalho previsto no art. 88 do novo 
Código doutrinariamente classifica-se como invenção de serviço ou invenção de estabelecimento. Invenção de 
serviço é quando o invento resulta de trabalho onde a possibilidade de inventar é prevista, ou o empregado foi 
contratado especificamente para pesquisar e inventar. Invenção de estabelecimento, se o trabalho de pesquisa da 
empresa é desenvolvido não por um indivíduo, mas por uma equipe ou grupo, de forma tal que, quando ocorre o 
invento, sua autoria não pode ser individualizada”. 



(tipo 2) Art. 90. A inovação se faz sem promoção e direção do empregador ou tomador 
de serviços. Não há relação entre o trabalho contratado e o que foi desenvolvido. Não há 
utilização de recursos da empresa. A natureza da criação é livre. 

(tipo 3) Art. 91. Não há relação direta do trabalho contratado com o que foi 
desenvolvido. Mas há utilização de recursos da empresa. A natureza da criação é mista. 

Sobre isso, comentamos na obra mencionada: 

O art. 88 e seguintes do CPI/96 regulam a invenção do empregado 
ou prestador de serviços. A questão é das mais importantes, eis que a 
apropriação dos frutos da produção laboral por parte do titular do 
capital é essencial para o funcionamento do sistema produtivo num 
regime capitalista. 

Curiosamente, a lei aplica a mesma regra da relação de trabalho 
subordinado às relações contratuais de prestador de serviços 
autônomos – seja o prestador pessoa jurídica ou natural. Assim, 
desde que haja contrato comutativo de serviços, e não associativo 
(como o seria o consórcio de desenvolvimento tecnológico), são 
essas as regras aplicáveis.866 

Esse último fenômeno acontece pelo disposto no art. 92 do CPI/96: 

Art. 92.  O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, 
às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa 
contratante e entre empresas contratantes e contratadas. 

 Aplicação do art. 92 à modalidade de apropriação exclusiva pelo titular 

Tomamos, para o que nos interessa neste estudo, a aplicação das três fórmulas de 
apropriação acima descritas. Não temos uma relação subordinada de caráter 
empregatício, mas uma relação  

entre empresas contratantes e contratadas 867. 

Assim, se excluiria de qualquer apropriação pelo contratante (substituindo-se no texto 
legal a equiparação efetuada pelo art. 92) o invento feito sem vinculação ao contrato: 

Art. 90.  Pertencerá exclusivamente ao contratado a invenção ou o 
modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado 
do contrato e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, 
materiais, instalações ou equipamentos do contratante. (...)   

 

De outro lado, trazendo o disposto no art. 92 para a modalidade de aplicação prevista no 
art. 88, teremos a seguinte transliteração 868: 

Art. 88.  A invenção e o modelo de utilidade pertencem 
exclusivamente ao tomador de serviços quando decorrerem de 
contrato cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a 
pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos 
serviços para os quais foi a empresa contratada. (...)  

                                           
866 Op. Cit. p. 411 

867 O texto legal, como já se descreveu logo antes, aplica “aplica a mesma regra da relação de trabalho subordinado às 
relações contratuais de prestador de serviços autônomos – seja o prestador pessoa jurídica ou natural”. 
868 Excluímos do texto aqueles dispositivos que, como indica o art. 92, são só pertinentes à relação laboral.  



§ 2º. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na 
vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja 
patente seja requerida pelo contratado até 1 (um) ano após a extinção 
do contrato. 

 

Natureza da relação contratual 

O contrato de que fala o art. 92 deverá incluir obrigações, por parte do contratado, que 
tenham por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos 
serviços para os quais foi a empresa contratada¸ ainda que não explicitada no contrato 
869.  

Se tal acontecer, a titularidade total do invento será da empresa contratada (aplicação do 
art. 88 sob a ótica do art. 92). 

Alternativamente, caso o contrato não tenha entre seus objetos a pesquisa ou a 
atividade inventiva, ou isso não resulte dos serviços, mas haja tanto a contribuição 
pessoal do contratado quanto recursos, dados, meios, materiais, instalações ou 
equipamentos do contratante (ressalvada expressa disposição contratual em contrário), a 
titularidade dos direitos sobre o invento é dividida, cabendo a administração dos direitos 
ao contratante (aplicação do art. 91 sob a ótica do art. 92).  

Assim, a lei não precisa uma modalidade contratual específica, formalizada e precisa, 
mas requer a existência, na teia obrigacional entre as partes, de prestações direcionadas 
à atividade inovadora para se configurar a titularidade total pela contratante. De outro 
lado, dispensa mesmo essa direção obrigacional (ou seja, a obrigação direta de inovar 
ou, então, a obrigação incidental, mas conseqüente, de fazê-lo) se há factualmente uso 
de meios do contratante e atuação inovadora de iniciativa do contratado.  

Desta feita, qualquer negócio jurídico, que inclua a direção obrigacional inovadora, e 
uma relação entre as partes que não seja de paridade ou associação, importará na 
titularidade exclusiva do contratante sobre os direitos ao invento. No mesmo sentido, 
não existindo tal direcionamento obrigacional, mas ocorrendo o fato da conjugação dos 
meios e da iniciativa das partes, haverá repartição de titularidade - mas sempre com o 
contratante ficando com a administração deste bem repartido.  

Como a doutrina cuida da hipótese 

Sobre a questão – especialmente no tocante ao famoso caso das urnas eletrônicas do 
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, objeto de tamanha controvérsia, nota Newton 
Silveira 870: 

João da Gama Cerqueira, em seu famoso Tratado da Propriedade 
Industrial (v. II, Tomo I, parte II, Ed. Revista Forense, Rio de 
Janeiro, 1952), inicia o texto desse volume com capítulo reservado 
ao sujeito de direito. Já à página 16, explica: 

                                           
869 Nota DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro; Editora 
Forense, 2009, p. 292 e 293: “- O contrato deve ter por objeto a pesquisa ou atividade inventiva, ou resultar a 
atividade inventiva da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. Deste modo, a pesquisa ou 
atividade inventiva pode ser expressa no objeto do contrato e atividade inventiva implícita, quando não expressa no 
contrato resulta da natureza dos serviços contratados”. 
870 SILVEIRA, Newton, Concorrência Pública e Conseqüente Cessão de Propriedade Intelectual, in Estudos e 
Pareceres, Lumen Juris, 2008.  



“Assim, se uma pessoa concebe a criação de um novo produto ou 
processo privilegiável e, não dispondo de conhecimentos técnicos 
suficientes para a realização da idéia, incumbe um profissional dos 
trabalhos de pesquisas e experiências, nesse caso não há 
colaboração, mas simples locação de serviço.” 

Tratando do tema de invenções de empregados, acrescenta o mestre 
Gama Cerqueira: 

“Entre os autores que procuram justificar esse direito, encontra-se 
ALLART, que atribui ao empregador a propriedade da invenção 
realizada pelo empregado de acordo com as ordens e instruções que 
houver recebido, porque, aceitando a missão que lhe foi confiada, o 
empregado teria renunciado a qualquer direito sobre o resultado de 
seu trabalho, agindo na qualidade de mandatário.” (p. 22) 

Mais adiante, citando Borsi e Pergolesi, acrescenta: 

 “A invenção é de propriedade de seu autor, mas, por força daquela 
obrigação, passa para a propriedade do empregador, como resultado 
do trabalho do empregado, a que ele tem direito”. (p. 25) 

E, mais adiante: 

“Duas hipóteses mais simples são previstas pelos autores, que 
geralmente se inspiram na jurisprudência dos Tribunais: a das 
invenções feitas pelo empregado em execução de ordens recebidas 
do empregador e de acordo com a orientação e instruções deste; e a 
das invenções que o empregado realizar fora de seu trabalho normal. 
No primeiro caso, a invenção deve pertencer ao empregador, que a 
concebeu e a orientou o empregado em sua realização, 
considerando-se o empregado mero executor da missão de que foi 
incumbido”. (p. 27) 

Comentando o art. 65 do Código da Propriedade Industrial de 1945, 
explica o mestre: 

“Do mesmo modo, se a invenção é realizada por incumbência do 
empregador, de acordo com suas idéias e concepções e com os 
meios por ele fornecidos ao empregado para esse fim, a propriedade 
deveria pertencer exclusivamente ao primeiro.” (p. 41) 

A fim de que não se queira restringir a regra a casos de trabalho 
assalariado, o mestre esclarece ainda: 

“Não obstante referir-se o art. 65 a contrato de trabalho, deve-se 
entender essa expressão em sentido lato, abrangendo todas as 
relações de emprego e de locação de serviços e não, apenas, os casos 
em que há contrato escrito”. 

................................................................................. 

“As disposições do Código relativas às invenções de empregados 
aplicam-se às pessoas jurídicas de direito público e às autarquias 
administrativas em relação aos seus empregados e funcionários que 
exercerem suas funções em razão de nomeação ou de contrato.” (p. 
47) 

Embora publicadas em 1952, quando da vigência do Código da 
Propriedade Industrial de 1945, promulgado pelo Decreto-Lei n. 
7903, as observações do mestre permanecem válidas face à Lei 
vigente. Se não, vejamos; 



Efetivamente, dispõe o art. 88 da vigente Lei n. 9279 de 1996: 

“Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem 
exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de 
trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a 
pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos 
serviços para os quais foi o empregado contratado.” 

Ratificando a observação do mestre, no sentido de que a norma 
supra transcrita não se restringe ao trabalho assalariado, a Lei é 
expressa: 

“Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, 
às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa 
contratante e entre empresas contratantes e contratadas.” 

O elemento deflagrador da titularidade pelo contratante 

O que causa a titularidade exclusiva do contratante?  

No magistério do Gama Cerqueira, seriam dois aspectos: 

(a) A relação diretiva em face do realizador da inovação, por subordinação trabalhista 
ou não; e 

(b) A enunciação de ordens recebidas do empregador e de acordo com a orientação e 
instruções deste (...). No primeiro caso, a invenção deve pertencer ao empregador, que a 
concebeu e a orientou o empregado em sua realização, considerando-se o empregado 
mero executor da missão de que foi incumbido.871 

Quanto ao segundo requisito, nota Gama Cerqueira: 

Da mesmo modo, se a invenção é realizada por incumbência do 
empregador, de acôrdo com suas idéias e concepções e com os 
meios por êle fornecidos ao empregado para êsse fim, a propriedade 
deveria pertencer exclusivamente ao primeiro.872 

E sobre o tema nota Douglas Gabriel Fernandes, referindo-se ao magistério de Gama 
Cerqueira: 

Deste modo, no conceito doutrinário de inventor salariado, acha-se 
contido tanto o empregado no sentido estrito da legislação obreira, 
CLT - art. 3° - quanto autônomos e prestadores de serviço que, sem 
vínculo empregatício, trabalhem para entes ou entidade, desde que 
exista a situação de dependência e subordinação referida pelo mestre 
873. 

Assim, a vinculação não paritária e o direcionamento para o fim específico apontam 
para a denominada encomenda de criação intelectual. 

Da encomenda de criação intelectual 

Seguiremos neste trecho o estudo de Newton Silveira, já acima indicado.  

Como indica Carlos Alberto Bittar,  

                                           
871CERQUEIRA, João da Gama, Tratado de Propriedade Industrial, vol. II,. p. 27 
872 Op. Cit. p. 41 
873  DOMINGUES, Douglas Gabriel, op.  cit.. p. 292. 



prevalece hoje a orientação geral de que o encomendante adquire, a 
título derivado, direitos patrimoniais relativos à utilização da obra na 
forma específica avençada, permanecendo na esfera do autor os 
direitos morais.... 874 

Tratando Bittar do direito autoral, cabe aqui precisar que no âmbito do sistema de 
patentes, a aquisição é originária e ex lege. Clóvis Bevilacqua 875 comentando a 
disposição do art. 1.347, afirma que quando a obra intelectual é feita segundo o plano 
do editor, existe locação de serviços. Carvalho Santos 876 também descreve esse contrato 
de locação de serviços. Sílvio Rodrigues 877 assinala que no contrato de a iniciativa é do 
encomendante, que contrata o autor para a realização da obra. 

Voltemos agora a citar literalmente o estudo de Newton Silveira: 

Fazendo menção ao texto já revogado do art. 36 da Lei n. 5988 de 
1973, escreve Bittar no item 6.1 de seu texto sob exame: “Sugere 
esse artigo que existem três formas de encomenda: a funcional, a de 
prestação de serviços e a decorrente de relação de emprego. Mas, em 
verdade, há também a encomenda pura e simples, ligada a contrato 
específico de encomenda, como a própria lei admite.” 

A diferenciar a encomenda pura e simples das outras figuras, Bittar 
assinala alguns característicos daquela: 

“a) a iniciativa pertence sempre ao encomendante;(...)  

c) na consecução da obra, pode existir plena liberdade do autor ou 
ingerência do comitente; 

d) daí: encomendante apenas sugere a obra ... ou, então, nele 
trabalha ou colabora, não se limitando à simples solicitação ou 
indicação; 

e) a remuneração é elemento necessário à encomenda em geral.” 

Ainda a respeito do tema, o também saudoso autor Eduardo Vieira 
Manso (in Contratos de Direito Autoral, Ed. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, 1989, pp. 65 e segs.) (...)  

 “Quando a obra intelectual não é realizada pela iniciativa de seu 
autor, fala-se de obra encomendada (oeuvre de commande, opera per 
commissione, etc.). Ao autor se pede a criação de uma obra segundo 
um tema dado, um fato apontado, um argumento a ser desenvolvido, 
uma história a ser contada, um motivo a ser elaborado etc.”(...)  

Incisivamente, acrescenta à página 78: 

“De fato, se um autor realiza uma obra, sob encomenda (portanto, 
sob a iniciativa de outrem), é porque aceitou a utilização de sua obra 
pelo encomendante.” 

                                           
874 BITTAR, Carlos Alberto, Contrato de Encomenda de Obra Intelectual,  Enciclopédia Saraiva do Direito. 
875 BEVILÁQUA, Clóvis, Código Civil comentado, 6ª edição, Ed. Freitas Bastos, v. 5, p. 78. 
876 CARVALHO SANTO, Código Civil Brasileiro interpretado, 2ª edição, Rio de Janeiro, Ed. Freitas Bastos, 1938, 
v. 18, p. 429.  
877 RODRIGUES, Sílvio, Direito Civil – Dos contratos e das declarações unilaterais de vontade, 3ª edição, São Paulo, 
Max Limonad, p. 342.  



Comentando, também, o art. 36 da revogada Lei n. 5988 de 1973, 
Manso acrescenta: 

“Já se viu que o contrato de encomenda não é um contrato de 
prestação de serviços, hipótese em que o prestador se empenha na 
realização de uma atividade, sem obrigar-se quanto aos resultados 
dessa atividade (obrigações de meio). É contrato pelo qual o autor se 
obriga a fazer determinadas obras (opus) para entregá-la ao 
encomendante, a quem cabe aprovar ou não o resultado obtido”. (p. 
84) 

 “o contrato de encomenda existe, por si só, independentemente da 
existência de um contrato de trabalho assalariado, ou de um dever 
funcional, ou de um contrato de prestação de serviços, sempre que as 
partes contratantes visarem, exclusivamente, à criação de uma obra 
intelectual, cuja iniciativa parte do encomendante que recomenda ao 
autor-encomendado o tema, o fato, a idéia, o conteúdo etc.” (p. 86) 

Enfaticamente, conclui o autor: 

“Quando o encomendante é uma pessoa cuja atividade tem como 
objetivo a exploração de obras intelectuais da mesma espécie que a 
da obra encomendada, a encomenda cumprida induz à presunção de 
que os direitos patrimoniais para a utilização na forma regular da 
atividade do encomendante foram transferidos simultaneamente, eis 
que não teria outra finalidade tal encomenda”. (p. 87) 

Ou, mais adiante: “o princípio geral é de que a titularidade dos 
direitos patrimoniais passa ao comitente, na medida em que essa 
transferência se faz indispensável para que o contrato possa 
efetivamente ser útil.” (p. 88)  

O mesmo e exato raciocínio se aplica às criações tecnológicas. Assim, tivemos a 
oportunidade de esclarecer: 
 

(...) No sistema jurídico brasileiro, por força das várias leis de 
Propriedade Intelectual em vigor, a criação tecnológica (ou seja, para 
esta Lei, a criação) produzida sob regime de encomenda pertence – 
exclusivamente – ao encomendante. (...) 

Todo esse regime é suscetível de derrogação por acordo entre as 
partes. Mas é, no nosso sistema, expressão do princípio de que 
aquele que encomenda bem imaterial de caráter tecnológico terá, 
integralmente, a titularidade original dos resultados. Não há sequer 
um dever de cessão dos resultados; esses, por operação de lei, 
consolidam-se no instante da criação sob o controle jurídico 
patrimonial do encomendante. (...) 

Não há, segundo a lei aplicável, sombra de pretensão do empreiteiro 
em apropriar-se da obra encomendada878. 

A hipótese da encomenda tecnológica 

Não havendo um contrato escrito entre as partes, configura-se, no entanto uma relação 
obrigacional; muito se poderia argüir quanto à existência de uma encomenda 

                                           
878 BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, pág. 79 e seguintes 



tecnológica, ainda que em obrigação tácita, o que implicaria na aquisição integral da 
titularidade do invento pela Consulente. 

Desta natureza contratual dá notícia o Art. 20 da Lei de Inovação: 

Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria 
de interesse público, poderão contratar empresa, consórcio de 
empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos 
voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação 
tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa 
e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para solução de 
problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo 
inovador. 

§ 1º Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato a que se 
refere o caput deste artigo a criação intelectual pertinente ao seu 
objeto cuja proteção seja requerida pela empresa contratada até 2 
(dois) anos após o seu término. 

§ 2º Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do 
resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo 
critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar 
seu prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o por 
encerrado. 

§ 3º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput deste 
artigo será efetuado proporcionalmente ao resultado obtido nas 
atividades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas. 

Sobre essa modalidade, dissemos 879: 

O objeto da atividade é a resolução de um problema técnico, vale 
dizer, um obstáculo da ordem do conhecimento, pertinente à área 
técnica. Tomando a noção do âmbito da Propriedade Intelectual, 
onde ela é particularmente desenvolvida como requisito de 
patenteabilidade, entende-se como tal a solução que seja concreta e 
técnica 880. Concreta como oposto a uma solução abstrata, por 
exemplo, de um problema matemático, ou de contabilidade. Técnico 
como oposto ao estético ou, geralmente, expressivo. Não se trata 
aqui de um problema científico, mesmo pela qualificação do risco da 
atividade: tecnológico. 

A distinção entre o problema técnico e o produto ou processo 
inovador é relevante. A obtenção do produto ou processo é 
seguramente a resolução de um problema técnico. Mas estes últimos 
configuram uma utilidade ou um meio inovador, enquanto a 
superação de problema técnico percorre todo o contínuo da 
otimização, da melhora de produtividade, etc. Ou, como se 
mencionará, a criação de uma fonte alternativa de fornecimento.  

Com a apropriação de tecnologias pelo setor privado em geral, a 
inexistência de fontes alternativas de tecnologias podem em muito 
impactar as políticas públicas, inclusive para o exercício efetivo das 
flexibilidades do sistema de propriedade industrial.  

                                           
879 Direito da Inovação, op. Cit.  

880  [Nota do Original] POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- Etude comparative de jurisprudence 
France-OEB. Paris: Litec, 1997 , p. 44. 



Nesse contexto, o dispositivo abrange, razoavelmente, a atividade de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico com o fim específico de 
produção inicial, ou, em limites prudentes, de produção em série, 
quando vinculados à criação de produto, processo, ou serviço novo 
ou de fonte alternativa de fornecimento. 

Assim, esta hipótese menciona um contrato que foi tipificado por legislação que, no 
entanto, se aplica apenas ao campo dos contratos públicos. 

Mas o conceito preexistia à tipificação. Em obra publicada em 1996 demos plena notícia 
e análise jurídica desta modalidade contratual 881: 

Num contexto de contratos de desenvolvimento, tanto o Estado 
quanto os contratados tem presente o risco de não dar certo o objeto 
do contrato, seja em termos técnicos, seja comerciais. Embora a 
tendência do contratante estatal seja, como regra, repassar tal risco 
ao contratado (já que não é próprio do servidor, mesmo em empresas 
da Administração, a convivência com o risco 882), muitas vezes o 
Estado acaba pagando um preço muito alto pela conveniência 
administrativa ou, então, muito mais provável, renunciando a fazer o 
desenvolvimento.  

A promessa de contratar fundada no desenvolvimento do invento 

Assim, há um elemento volitivo claramente explicitado, que é de contratar o 
fornecimento de produto certo, inexistente, que seja resultado de um desenvolvimento 
inovador específico.  

 Emptio rei speratae.  

Lembra Pontes de Miranda 883: 

Se o bem ainda não existe, não é isso obstáculo a que seja comprado 
e vendido. O contrato de compra-e-venda é consensual (..). Tanto se 
pode prometer o que já existe como se pode prometer o que ainda 
não existe. Nada obsta, sequer, a que se acorde em que a propriedade 
e a posse se transferirão imediatamente após a existência do bem 
vendido. Não há a transferência da posse e da propriedade do que 
ainda não é in rerum natura. Porém nada obsta a que se prometa tal 
transferência e se acorde, desde logo, em que a propriedade e a posse 
se transferido. Prenhe a égua, nada impede que se venda e desde já 
se transfiram a propriedade futura e a futura posse do poldro que 
pode nascer (e é provável que nasça) (..) 

De qualquer modo, a compra-e-venda de bem futuro, como a de bem 
futuramente autônomo, já se perfaz com as declarações bilaterais de 
vontade; e nada obsta a que o próprio acordo de transmissão da 
propriedade e da posse se conclua para a eficácia no momento 
adequado, ou mesmo escolhido.  

                                           
881  Os Contratos de Desenvolvimento, in BARBOSA, Denis Borges. Licitações, Subsídios e Patentes. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 1997. v. 1. Disponível ainda em denisbarbosa.addr.com/8.doc. 
882 [Nota do Original] O fenômeno não é só brasileiro. Seguimos estritamente neste passo Keyes, op.cit., p. 171 e 
seg., que indica idêntico padrão no contexto americano. A diferença deste, no caso, é a utilização corriqueira de 
métodos contratuais para a adequada repartição de riscos.  
883 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Tomo XXXIX, § 4.266.2 



É êrro pensar-se em que o contrato de compra-e-venda de bem 
futuro seja contrato sob condição suspensiva, no que incorreram 
Luíci GASCÁ, Trattato della Compravendita., 1, 2.~ ed., 325, e 
outros, ou com a condicio juris, como A. SCULOJÁ, Sa.ggi di vario 
diritto, 1, 17, ou, ainda, compra-e-venda regácio jurídico antecipado, 
como DOMENICO RUBINO, La Compra vendita, 145 s., e La 
Fattispecie e gil ef/etti giuridiei preilminari, 87 s., 382 s. Tudo isso é 
artificial. A compra-e-venda conclui-se como qualquer outra. A 
diferença está em que a propriedade e a posse ainda não podem ser 
transferidas, porque ainda não existe o bem, ou ainda não existe 
autônomamente. O acôrdo de transmissão é que tem de marcar para 
mais tarde a transmissão da propriedade e da posse. (...)  

A emptio spei vale e é eficaz. Uma vez que mais se prestou 
relevância à esperança do que à coisa (em vez da emptio rei 
speratae, tem-se a emptio epei), o comprador tem de pagar o preço 
mesmo se o bem não vem a existir, ou se nasce sem vida. O 
comprador levou em conta, para o preço, a probabilidade de êxito. 
Ás vêzes, tal compra-e-venda se incorpora em titulo, em bilhete, 
principalmente se há sorteio. Há, portanto, dois distintos contratos de 
compra-e-venda do bem futuro: a emptio rei speratae, em que o 
objeto mais importa e a esperança apenas concerne a êle; e a emptio 
apei, em que passa à primeira plana a esperança, por não ser grande 
a probabilidade de vir a existir.  

Na emptio rei speratae, há vendita cum re (L. 8, pr, fl, de contratenda 
emptione et de partis inter emptorem et venditorem com positis et 
quae res venire non. possunt, 18, 1), de modo que, se não há a coisa, 
falha a vinculação 

Da aplicação da regra à obrigação resultante de contratos não escritos 

Ainda que não haja contrato explícito, a mesma relação ocorreria em face de uma ação 
dirigida num contexto não-paritário, por obrigação contratual ainda que não escrita 884:  

Para existência e validade de um contrato são necessários os 
seguintes elementos:  capacidade das partes, idoneidade do objeto e  
legitimação para realizá-lo (elementos extrínsecos) e  acordo e  
forma (intrínsecos). Examinando os últimos elementos verificamos 
que há necessidade de mútuo consentimento – que, segundo Orlando 
Gomes  cristaliza-se com a integralização das vontades distintas - 
sendo necessária a comunicação das vontades, que pode ser verbal, 
escrita ou simbólica, direta ou indireta, expressa, tácita ou 
presumida. Apesar do direito brasileiro validar o contrato oral, não 
exigindo forma escrita para todos os contratos, esta última forma é 
preferida. (...)  

                                           
884 BARBOSA, Ana Beatriz Nunes, A importância do contrato verbal, encontrado em 
indexet.gazetamercantil.com.br/arquivo/2003/10/02/321/A-importancia-do-contrato-verbal.html e http://www.ucam-
sc.com.br/open.php?id_ses=42&pk=25&fk=1. É de notar-se que a mesma situação não ocorreria se houvesse uma 
policitação, como a descrita no CC: “Art. 859. Nos concursos que se abrirem com promessa pública de recompensa, 
é condição essencial, para valerem, a fixação de um prazo, observadas também as disposições dos parágrafos 
seguintes. (...)Art. 860. As obras premiadas, nos concursos de que trata o artigo antecedente, só ficarão pertencendo 
ao promitente, se assim for estipulado na publicação da promessa.”. Neste caso, não se aplicaria a titulação ex lege¸ 
senão quando prevista no edital.   

 



Deve-se notar que o silêncio de uma das partes somente significa 
consentimento quando a parte silenciosa tem o dever de falar, ou 
seja, quando há presunção legal ou por acordo anterior entre as 
partes em que o silencio seja considerado aceitação.  O artigo 111 do 
Código Civil dispõe: “Art. 111. O silêncio importa anuência, quando 
as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a 
declaração de vontade expressa.” Ou seja, somente nestes casos será 
considerado aceito o objeto do contrato se não for devolvido em 
certo lapso de tempo. Entretanto, certos modos de comportamento 
que implicam atuação da vontade, levarão a ser considerada uma 
manifestação indireta. 

O ato da parte de, por exemplo, pagar às empresas prestadoras de 
serviço pode ser considerado prova de que um contrato existia entre 
elas, ainda que não se possa provar que os termos do acordo. A 
prova de que a parte tinha conhecimento do conteúdo de tais minutas 
e que anuiu com as mesmas poderá ser feita por outros meios, 
entretanto. 

Assim, para se depreender a existência real e juridicamente efetiva da encomenda 
tecnológica pode-se depreender da atuação das partes no decorrer de sua interação 
subsequente 885.  

Do invento misto num contexto do art. 92 da Lei 9.279/96 

A transliteração do art. 91 do CPI/96 por efeito do art. 92 do mesmo código assim se 
leria: 

Art. 91.  A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será 
comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do 
contratado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou 
equipamentos do contratante, ressalvada expressa disposição 
contratual em contrário. 

§ 1º. Sendo mais de um contratado, a parte que lhes couber será 
dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário. 

§ 2º. É garantido ao contratante o direito exclusivo de licença de 
exploração e assegurada ao contratado a justa remuneração. 

§ 3º. A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá 
ser iniciada pelo contratante dentro do prazo de 1 (um) ano, contado 
da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade 
do contratado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de 
falta de exploração por razões legítimas. 

Trata-se, no caso, de um processo de inovação colaborativa, ainda que de sentido não 
paritário. Os contratos de colaboração paritária seguem outro caminho, como notamos 
falando da modalidade de colaboração paritária denominada, em Direito 
Administrativo, de parceria de inovação 886:  

O contrato é um instrumento em que uma pessoa toma de outra algo 
que lhe interesse e paga ou dá em contrapartida algo que interesse à 

                                           
885 CC Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 
celebração. 
886886 Em Direito da Inovação, op. cit.  



outra parte 887. Então, existe um do ut des – no dizer latino significa 
“eu dou para que você dê ou faça” – ou seja, existe uma situação em 
que as duas partes estão em relações em que cada uma tem o 
interesse na prestação da outra e em se satisfazer com isso. Já o 
convênio de cooperação 888 é uma figura associativa de outro caráter 
– é quando as partes (na verdade partícipes), sendo uma delas um 
ente ou vários da Administração Pública, têm objetivos comuns e se 
voltam para esses objetivos de uma forma concertada (...) desta 
forma em atuação assemelhada ao que ocorre num contrato de 
sociedade – sendo esse o acordo de vontades por via do qual duas ou 
mais pessoas se obrigam a combinar seus esforços ou recursos e 
conjugar suas aptidões, com a finalidade de lograr fins comuns889.  

(...)Os interesses no convênio são paralelos e comuns, tendo como 
elemento fundamental a cooperação, e não o proveito procurado por 
celebrar contratos. 

Assim, quando há colaboração para a inovação num contexto de obrigações não 
paritárias – como no paradigma do empregado que inventa com meios e recursos do 
empregador, mas sem ser obrigado a fazê-lo pelo contrato de trabalho, estamos no 
campo do art. 91. 

Do que é colaboração para a inovação 

Resume Gama Cerqueira: 

observa-se a regra geral da co-propriedade sempre que ocorrerem as 
duas condições previstas na primeira parte dêsse artigo : a 
contribuição material do empregador, representada pelas instalações 
e equipamentos por êle fornecidos, e a contribuição pessoal do 
empregado, representada pela sua atividade inventiva. Não 
concorrendo essas duas circunstâncias, prevalece o princípio da 
propriedade do inventor.890 

Na verdade, cabe reparar ao sempre preciso Gama Cerqueira com a observação que não 
só são os meios materiais, hoje em dia, que facultam ao empregador (ou tomador de 
serviços) a aquisição da co-propriedade. O acesso às informações de todo gênero, 
inclusive às experiências – o know how – empresariais, às bases de dados, enfim, a todo 
conjunto informacional detido ou à disposição do tomador de serviços pode ser o 
elemento decisivo para a atividade inovadora, e o que justifique o regime de titularidade 
comum.  

Mas, além da conjunção dos meios materiais (ou informacionais) do empregador ou 
tomador de serviços e da atividade inovadora do empregado ou contratado – o que atrai 
ex lege a co-titularidade das partes em questão -, há hipóteses em que a colaboração é 
mais substantiva. Com efeito, o pressuposto dessa análise de Gama Cerqueira – que era 
professor de Direito do Trabalho – era o embate de um empregador que tem capital de 
risco, capital físico e iniciativa; e o inventor individual, dotado de capacidade pessoal.  

                                           
887 [Nota do original] Muito embora sejam igualmente contratos/ negócios jurídicos unilaterais, como a doação.  

888  Distinguem-se tais convênios de cooperação da hipótese, também designada convênio, na qual uma parte se 
compromete a aplicar recursos públicos – por exemplo, subvenção - em fins determinados. Esta última tem a natureza 
unilateral.  

889  PEREIRA, Caio Mario da Silva, Instituições de Direito Civil III, Forense, 9ª Edição, 1993 
890 Op. Cit. p. 42 



Mesmo àquela altura, no entanto, Gama distinguia a hipótese em que a atividade não era 
individual, mas coletiva, organizada e dirigida como elemento orgânico da empresa. 
Para tal hipótese, o autor reserva uma classificação específica: 

as invenções de estabelecimento, assim consideradas aquelas para 
cuja realização haja a empresa concorrido de modo essencial, 
contribuindo com as suas instalações, experiências e meios de 
pesquisa, ao passo que a contribuição pessoal dos diversos 
empregados que tenham colaborado na sua realização não pode ser 
determinada ou individualizada. 891 

Extremamente relevantes neste ponto é a nota do original a esse trecho: 

La Propriété Industrielle, vol. 53, pág. 97. Cf. BONNET, Étude de la 
Législation Allemande sur les Brevets d'Invention, n .º 351. Na 
mesma revista encontram-se estas definições: "Invention d'entreprise 
- toute invention qui se rattache si étroitement aux connaissances et 
aux secrets d'un établissement qu'elle ne peut-étre le fait d'un 
collaborateur isolé.892 

No caso de aplicação do art. 92, então, é plenamente possível e frequente que o 
contratante – através de sua equipe de pesquisas ou de engenharia de produção – 
efetivamente colabore numa atuação inventiva conjunta. Cada parte – pessoa jurídica – 
é titular daquilo que seus empregados e contratados geram -, e no caso de relação não 
paritária o contratante haverá os benefícios da co-titularidade se forneceu os meios 
materiais e informacionais para o contratado dependente.  

Sempre Gama Cerqueira893: 

A colaboração pode revestir modalidades diversas. Ora é 
caracterizada pelo concurso intelectual dos colaboradores nas 
investigações, estudos e experiências, ora pelo concurso material de 
um deles, concorrendo com o auxílio de sua experiência e de seus 
conhecimentos para a realização da idéia ou concepção do outro. 
Outras vezes, cada colaborador encarrega-se de uma parte dos 
estudos e experiências ou trabalha independentemente nas mesmas 
pesquisas, tendo em vista o resultado a atingir. As circunstâncias de 
fato variam, sendo difícil indicar tôdas as formas que a colaboração 
pode assumir. 

Ora, um elemento essencial da invenção é a determinação do problema a ser resolvido, 
o que importa em elevada contribuição inovadora.   

Assim notamos em estudo recente, quando mencionamos a chamada invenção de 
problema 894:  

 

                                           
891 Op. Cit. p, 30. 
892 BONNART, La Propriété Industrielle, v. 38, p. 30, apud CERQUEIRA, João da Gama, Tratado de Propriedade 
Indutrial, vol. II,. p. 31. 
893 Op. Cit. 

894 BARBOSA, Denis Borges, Atividade Inventiva: Objetividade do Exame. Revista Criação do IBPI, Rio de Janeiro, 
p. 123 - 209, 12 dez. 2008; também em A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008. 



Tal análise é especialmente importante quando o problema jamais 
havia sido proposto 895, mas, em geral, a atividade inventiva se 
encontrará – ou não – no espaço entre o problema e sua solução. 

Resumo do caso do invento misto 

Assim, aplicando-se a regra do art. 92 do CPI/96 à hipótese do chamado invento misto, 
ter-se-á co-titularidade sempre que: 

(a) Houver um contrato não paritário; 

(b) A atividade inovadora não for objeto do contrato, nem resultar da natureza dos 
serviços contratados (o que seria o caso do art. 88); e 

(c) O contratado utilizar-se de recursos materiais ou informacionais do contratante para 
inovar.  

Neste caso, como preceitua o art. 91, a co-titularidade existe, mas a iniciativa e o poder 
de administração sobre o invento remanescem com o contratante.  

Das conclusões deste estudo 

O sistema jurídico brasileiro prevê, em matéria de patentes, duas hipóteses de 
titularidade originária, independente de cessão ou qualquer ato de vontade do autor da 
invenção. Ambas presumem uma situação contratual em que o autor da invenção se 
ache juridicamente subordinado àquele ao qual a titularidade acorre. 

No primeiro caso, há capacidade de direção do futuro titular quanto ao esforço 
inovador, e efetividade dessa direção; e, no caso de relação subordinada entre 
contratantes e contratados, uma prestação que tem natureza análoga da encomenda 
intelectual, na qual um objeto específico seja indicado como satisfação da encomenda.  

No segundo caso, como recém indicamos, não há o direcionamento para um fim 
específico, mas no contexto da relação subordinada há colaboração (sem prejuízo da 
subordinação) com suprimento dos meios materiais ou informacionais que dão origem 
ao invento pelo que será titular dos direitos. Neste caso – como repisamos enfaticamente 
– haverá a hipótese de titularidade conjunta.  

No caso da encomenda há titularidade integral do encomendante; no caso da 
colaboração, haverá titularidade conjunta. 

                                           
895 [Nota do original] POLLAUD-DULIAN, Frédéric. La Brevetabilité Des Inventions - Étude comparative de 
jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 122 “139. - Il peut se faire que le problème n'ait jamais été posé. 
L'activité inventive est alors certaine: il n'y a pas d'évidence à résoudre un problème entièrement neuf. On peut donc 
parler d' « inventions de problème », même si c'est dans la solution apportée au problème inédit que réside 
l'inventivité. Selon M. Mathély, «dans ce cas, c'est l'énoncé du problème qui n'était pas évident; et c'est dans cet 
énoncé que réside l'activité inventive» La jurisprudence française juge en ce sens que, «le problème à résoudre 
n'ayant pas été posé dans l'art antérieur, l'homme du métier n'était pas à même, avec ses seules connaissances et sans 
faire œuvre inventive, d'appliquer pour résoudre ce problème des moyens différents et employés jusquelà à d'autres 
fins. L'évidence suppose en effet une connaissance claire et distincte du problème et des moyens de le résoudre». Les 
chambres de recours de l'OEB vont dans le même sens: selon la décision T 2/83 (7), par exemple, «la découverte d'un 
problème jusqu'ici méconnu peut constituer dans certains cas un objet brevetable, même si, en elle-même, la solution 
revendiquée apparaît rétrospectivement banale et évidente (inventions de problème)». Diz SINGER, sobre a questão : 
« 56.10 PROBLEM INVENTIONS - A number of decisions have dealt with the question of whether "problem 
inventions" are patentable, i.e. where the solution to a problem, once posed, may be trivial or obvious to the skilled 
worker, but the idea of propounding the problem in itself may be both novel and inventive”. 



Nota sobre as reivindicações de seleção no direito brasileiro  
Denis Borges Barbosa (2009)  

 

O sistema brasileiro de patentes 

A Constituição detemina que: 

Art. 5º (...) 

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; 

Assim, serão garantidas aos autores de inventos industriais as patentes.  

O dispositivo se constitui como uma regra constitucional, no que José Afonso da Silva 
classificaria como norma de princípio institutivo: a que delineia o princípio normativo a 
ser corporificado, e indica que sua eficácia será materializada na lei que assimilará tal 
princípio dentro da estratégia definida pelo Poder Legislativo ordinário. 

O que é relevante neste contexto é enfatizar que o texto constitucional prefigura e 
determina o teor da lei ordinária, estipulando as condições básicas para a concessão de 
patentes industriais, marcas e outros direitos.  

A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos relativos à 
Propriedade Industrial não derivam diretamente da Constituição brasileira de 1988, mas 
da lei ordinária; e tal lei só será constitucional na proporção em que atender aos 
seguintes objetivos: 

a) visar o interesse social do País;  

b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País; 

c) favorecer o desenvolvimento econômico do País. 

As exigências literais da Constituição, assim, é que a lei só atribua o privilégio a um 
tipo de criação intelectual: o invento que seja industrial.  

Na noção de “invento” se tem duas cargas: (a) a de que é uma nova contribuição, dotada 
de importância social suficiente para merecer o privilégio, e (b) que não é a revelação de 
um simples conhecimento que acresce o saber sem aumentar a prática.  Nota J.X. 
Carvalho de Mendonça 896 que não se deve patente no caso de soluções: 

meramente teóricas ou científicas, isto é, sem resultado prático 
industrial. Não podem, portanto, ser objeto de patente as invenções e 
descobertas que não tiverem por escopo a produção de objetos 
materiais. A patente destina-se a tutelar alguma coisa de concreto, de 
positivo, e não a impedir ou criar obstáculos ao progresso da ciência 
e das indústrias.  

                                           
896  MENDONÇA.Jose Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro - vol III Tomo I . 
Campinas: Russel, 2003, p. 153; 158. 



E a noção de “industrial” revela que esse conhecimento prático deve estar no campo 
técnico.  

Dissemos em obra anterior 897: 

O que é, assim, técnico? Os tribunais alemães e americanos têm 
tratado extensamente da matéria. Para a Suprema Corte da 
Alemanha, tal seria o controle das forças da natureza para atingir um 
fim determinado 898. O Tribunal Federal de Patentes do mesmo país 
definiu como tal “o efeito de forças naturais sob o domínio humano 
e da utilização controlada de fenômenos naturais” 899. O elemento 
conceitual “forças da natureza” ou “estados da natureza” parece 
especialmente relevante quando se considera a rejeição das idéias 
abstratas e procedimentos mentais como sendo invenção.  

Nas diretrizes de exame do Escritório Japonês, a exigência é de que 
a solução em que se traduz o invento deva se dar pela utilização das 
Leis da Natureza. Assim, nominalmente se excluem as linguagens de 
programação ou um método de diminuir os custos de arrecadação de 
tarifas pelo arredondamento para baixo dos valores menores de dez 
centavos.  

Nas diretrizes de exame do Escritório Europeu de Patentes, a 
interpretação do art. 52 da respectiva Convenção precisa que o 
invento deva ser concreto e técnico. Em outras palavras, não pode 
ser abstrato, nem não-técnico, entendidas nesta última expressão as 
criações estéticas e as simples apresentações de informações. 

Essa doutrina, que prevalece em praticamente todos sistemas legais, encontrava uma 
exceção singular no direito americano. Em 30 de outubro de 2008, no caso In Re Bilski, 
a Corte Especializada americana afiliou-se à tendência predominante, com profunda 
mudança na perspectiva da industrialidade, como exigência necessária das patentes 900 

Mas todos inventos industriais receberão necessariamente patente?  

                                           
897  BARBOSA, Denis Borges,  Bases Constitucionais, In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). 
Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. -. 

898  Caso Rote Taube, 27/3/69, GRUR 69, p. 672. Diz Antonio Abrantes, http://denisbarbosa.blogspot.com: “A 
palavra técnica provém do grego "techne" que significa as artes úteis, que por sua vez provém de "tekton" ou 
carpinteiro, de forma que em sua origem a palavra envolvia algo do mundo físico em oposição ao mundo das idéias 
abstratas. Uma definição muito utilizada da natureza técnica de uma invenção é encontrada na decisão Gert Kolle 
http://swpat.ffii.org/vreji/papri/grur-kolle77de.htmlRead e http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html da corte 
alemã de 1976 "Dispositionsprogramm" como "the teaching how to use controllable natural forces to achieve a 
causally predictable result without the intervention of the human mind". “ensinar como se usa as forças naturais 
controláveis para alcançar casualmente um resultado previsível sem a intervenção da mente humana”  

899  Decisão de 15/1/65, BPatGE 6, 145 (147). 

900  Jonathan D. Schlaife,  Patentability of computer software and business methods: The In re Bilski case-
”In Bilski, the Federal Circuit held that the Supreme Court had articulated the definitive test of whether a process 
claim is patentable subject matter is that it must 1) be tied to a particular machine or apparatus or 2) transform a 
particular article into a different state or thing. Importantly, the Federal Circuit held in In re Bilski that the above-
noted test is the only test that it will use for §101 analysis of process claims”. (…) “In the end, the Federal Circuit 
held that Bilski’s invention did not transform an article to a different state or thing, because the concepts in Bilski’s 
invention were non-physical, and hence not eligible. Even though physical steps (such as identifying market 
participants) were involved, the process was not tied to a machine and did not transform an article. Two conclusions 
of the court were that it was not specific about requirements for determining if a claim is “tied to a machine” and that 
it refrained from overruling State Street, except for the “useful, concrete, and tangible results test.”, encontrado em 
http://www.nixonpeabody.com/linked_media/publications/TIP_Alert_10_30_2008_.pdf, visitado em 22/1/2009.  



O Direito Constitucional Brasileiro não se opõe à proteção de nenhum campo 
tecnológico por patente, nem a obriga. A Constituição de 1988 não limita os campos da 
técnica onde se deve conceder patente pela norma ordinária, nem impõe que a proteção 
abranja todos os campos.  

Assim, é na Lei 9.279/96, e não na esfera constitucional, que se vai discutir a 
possibilidade e conveniência de patentear cada setor da tecnologia, obedecido sempre o 
balanceamento constitucional de interesses 901.  

A questão que se deve colocar, assim, é se o Poder Legislativo pode escolher os campos 
de tecnologia para os quais se dê ou não proteção. É possível que a lei ordinária efetue 
equações diversas de direitos e obrigações; mas, em qualquer das formulações, ela 
corporifica (“...a lei assegurará...) os elementos essenciais definidos da Carta. 

Diz Newton Silveira, quanto às escolhas legais dentro do escopo constitucional 902: 

Sobre tais exceções já escrevia Gama Cerqueira, em seu Tratado, 
que "não dependem do direito do inventor, sendo determinadas por 
motivos de ordem económica ou outros" (ob. cit., p. 128). (…) 

A constitucionalidade desse dispositivo foi confirmada por acórdão 
da l.a Turma do STF de 13.4.82, no RE 94.468-1-RJ, do qual foi 
relator o Min. Néri da Silveira (RDM 56/130 e ss.), e tem a seguinte 
ementa: "O legislador ordinário pode definir o que não é 
patenteável, seguindo critérios técnicos. Não dispôs o legislador 
ordinário em afronta ao espírito do dispositivo constitucional 
referido quando, no art. 9.°, "c", da Lei 5.772/71s vedou a 
privilegiabilidade quanto às substâncias, matérias, misturas ou 
produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de 
qualquer espécie, bem como aos respectivos processos de obtenção 
ou modificação. Recurso extraordinário não conhecido". 

O apelo extremo foi interposto pela Universidade de Strathclyde, da 
Escócia, a qual impetrara mandado de segurança contra o Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, que lhe indeferira pedido de 
patente para um "processo de preparação de derivados de pteridina". 
Denegado a segurança, a impetrante recorreu ao TFR, que, pela 3.a 
Turma, negou provimento à apelação, unanimemente, em acórdão 
da lavra do Min. Armando Rollemberg, em cuja ementa destacou: 
"A fixação de limites à garantia do privilégio de invenção, 
atendendo ao interesse público e à tradição do nosso Direito, está 
implicitamente autorizada na Constituição, à qual se ajusta, 
portanto, o arí. 9.°, "c", da Lei 5.772/71". 

Em seu relatório, perante o TFR, o Min. Armando Rollemberg 
refutou a alegada inconstitucionalidade nos seguintes termos: "O 
privilégio não decorre, no caso concreto, diretamente da norma 
constitucional, que não é auto-executável nem bastante em si 
mesma, mas da lei ordinária. . . Na elaboração da lei, deve o 

                                           
901  O mesmo ocorria em relação à Constituição anterior. Ver Pontes de Miranda (1967: v. 5, 550-559). Numa 
metáfora instrutiva, a cláusula constitucional de propriedade industrial, em tensão com os demais princípios 
constitucionais relevantes, estabelece um cubo virtual (que – levando ainda em conta os requisitos do Direito 
Internacional relevante - se poderia denominar “cubo de Kelsen”, por evocação de uma construção análoga do jurista 
austríaco) no interior do qual a lei ordinária teria espaço-mais ou menos apertado – para construir a política 
legislativa.  

902  Newton Silveira, Garantias Constitucionais Aos Bens Imateriais, RDM, 60:18-23, out-dez. 1985.  



legislador ordinário atender às diretrizes de ordem programática, 
limitativas do direito de propriedade, cuja função social é 
reconhecida e será mantida mediante a repressão ao abuso do poder 
económico (art. 160, III e V, da CF)". 

A Lei 9.279/96 estabelece as hipóteses impessoais de concessão do privilégio; cada um 
dos pressupostos da patente tem radicação constitucional, seja do texto do art. 5º. XXIX 
da Carta, seja da tessitura complexa dos direitos e interesses constitucionalmente 
assegurados.  

Os requisitos constitucionais para haver patente são; 

- que a criação seja prática e técnica (resultante da expressão “invento”);  

- que seja nova (também derivada da expressão “invento”);   

- que a contribuição técnica seja proporcional ao privilégio concedido (ou seja, que 
tenha atividade inventiva, como um imperativo geral de proporcionalidade);   

- que possa ser reproduzida industrialmente (da expressão “industrial”), e  

- que em sua descrição haja informação suficiente para que o invento possa ser utilizado 
efetivamente em favor do desenvolvimento econômico  (cláusula  final).  

Mas existe norma específica, na qual se excepciona, por interesse público, determinados 
inventos, mesmo satisfeitos os pressupostos constitucionais, de haver patente. A lei 
ordinária assim prevê: 

Art. 18. Não são patenteáveis: 

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à 
ordem e à saúde públicas; 

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de 
qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades 
físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou 
modificação, quando resultantes de transformação do núcleo 
atômico; e 
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos 
transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - 
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no 
art. 8º e que não sejam mera descoberta. 

Cumprindo o mandado constitucional, desta feita, a Lei 9.279/96 escolheu e nominou 
quais os campos excluídos de patentes. Assim, nesta escolha, procurou cumprir a 
cláusula finalística (sem esgotar o seu pleno alcance valorativo) e as demais exigências 
da Constituição.  

Fora desses campos, todos os inventos industriais, de qualquer gênero, recebem a 
proteção da lei, desde que, sem discriminações, sejam inventos, caracterizem-se como 
novos e  dotados do contributo mínimo da atividade inventiva, sejam industriais em sua 
aplicabilidade, e seu pedido revele suficientemente a nova técnica que permita ser 
completa e eficazmente aplicadas pelos agentes econômicos da sociedade.  

Não há uma cláusula inclusiva, que diga quais os inventos são acolhidos; a lei não adota 
tal técnica. Não lista, por exemplo,  os inventos de combinação, seja essa combinação 
de processos ou de produtos, os inventos de aparelhos,  os inventos de processo ou de 
produto do campo elétrico ou os inventos (sempre de processo ou produto) de mecânica. 



Todos os inventos que passem nos filtros legais merecem patentes, se não proibidos 
pelo art. 18 903.  

Assim é que os inventos de seleção, sejam de seleção de processos ou seleção de 
produtos, têm igual proteção, eis que não constantes do art. 18.  

O que são inventos de seleção 

Diz Carlos Correa que seriam patentes (rectior, inventos) de seleção 904:  

sob a qual um único elemento ou um pequeno segmento dentro de 
um grupo mais abrangente conhecido é 'selecionado' e reivindicado 
independentemente, baseado numa característica particular não 
mencionada no grupo mais abrangente.  

Uma outra definição seria a proposta por Grubb 905: 

“caracteriza-se quando um único elemento de uma vasta fórmula já 
conhecida é selecionado e reivindicado de modo independente sob o 
argumento que este apresenta uma característica especial não 
mencionada na patente original”. 

Como a bibliografia brasileira sobre esse tipo de patente é escassa 906, vale demorar um 
pouco sobre o ponto.  

Para compreender o que é uma seleção 

Para usar exemplo bem prosaico: imaginemos que alguém – num tempo passado 
hipotético – chegue à solução técnica de se combinar massa e queijo, numa mistura de 
fim gastronômico. Localizando nosso exemplo na cidade grega de Sibaris, lá pelo ano 
2000 AC, teríamos talvez aí uma patente gastronômica, que era então deferida pela lei 
local 907.  

                                           
903  Improcede, assim, a tese daqueles que entendem não haver proteção de invento de seleção no direito 
brasileiro. Deveriam ser proscritos, pela inclusão no art. 18? No estudo de Helen Miranda Silva, Avaliação da análise 
dos pedidos de patentes farmacêuticas feita pela Anvisa no cumprimento do mandato legal da anuência prévia, 
Dissertação De Mestrado, Maio, 2008, Fundação Oswaldo Cruz, nota-se que o número de tais inventos na faixa-
2001-2006, examinados pela Anvisa, corresponde a 1.57% desse total. Não há assim, relevância econômica sequer 
para promover mudança na lei só a esse título, especialmente sabendo que o exame dos requisitos constitucionais, só 
eles, já provavelmente bastará para coibir quaisquer ineficiências. Mas, como veremos, não há de outro lado 
NENHUMA obrigação internacional de garantir esse tipo de privilégio no Brasil, facultando assim sua inclusão no 
art. 18 da lei.  
904  “A “selection patent” is a patent under which a single element or a small segment within a large known 
group is “selected” and independently claimed, based on a particular feature not mentioned in the large group”. If the 
large group of elements is already Correa C. Integrating public health concerns into patent legislation in developing 
countries., encontrado em  
http://www.southcentre.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13&Itemid= , visitado em 
2/2/2009. . 
905  GRUBB, P.W. Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology. New York: Oxford, 2004. 
906  Conta-se recentemente com a monografia de especialização  do Eng.  Fábio de Araújo Ottoni Ferreira, 
Patente de Seleção:Aspectos Farmacêuticos e Biotecnológicos de Proteção Na Área De Propriedade Industrial, 
apresentado à Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual da Pontifícia Universidade Católica - PUC/RJ em 
2009, sob a orientação deste subscritor e, apenas de passagem, JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; 
VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães; SOUZA, Cristina Gomes de. Especificidades do patenteamento no setor 
farmacêutico: modalidades e aspectos da proteção intelectual. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro,  v. 24,  n. 6, June  
2008 .   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2008000600002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 03  Feb.  2009. doi: 10.1590/S0102-311X2008000600002.  
907  "Phylarcus, wrote the following about the Sybarites: "Phylarcus, I say, states that "The Sybarites, having 
given loose to their luxury, made a law that...if any confectioner or cook invented any peculiar and excellent dish, no 



Pois imaginemos que um segundo inventor determina que – não qualquer massa, nem 
qualquer queijo, como constante da primeira  patente – mas  a combinação específica da 
massa bavette e do queijo Grana Padano produzem melhor efeito gustativo, numa 
combinação sem precedente e surpreendentemente agradável ao palato 908.  

Massa e queijo são gêneros, bavette e Grana Padano espécies. Dentre o gênero 
anteriormente patenteado (em Sibaris....) se determinou uma espécie de combinação 
específica, que produza um efeito não descrito na patente anterior.  

Para bordar nosso exemplo: imaginemos que a patente anterior use algum tipo de 
mensuração.....digamos,  uma “estrela” do Guia Michelin para determinar o efeito 
gustativo alcançado pela solução massa combinada com queijo.  

Mas o problema técnico visado pela segunda patente é outro: o segundo inventor 
pretende, com sua combinação, alcançar três estrelas no Guia Michelin. Assim, ainda 
que a combinação bavette e Grana Padano esteja, em teoria, coberta pela combinação 
massa e queijo, o problema técnico resolvido pela nova combinação é diverso, ou, pelo 
menos, o salto de uma para três estrelas pela simples alteração de ingredientes é um 
espanto.  

Elementos fáticos para que uma seleção possa se presumir patenteável 

A utilidade de se considerar a concessão da patente para bavette e Grana Padano 
depende, por puro bom senso, de algums pressupostos. Primeiro, que o genérico 
“massa” não se resuma, como ocorria na experiência deste autor nos anos 50´, a 
macarrão e espaguete, e os queijos a minas e  prato. Não há um invento na seleção do 
esperado, do descrito, do que, enfim, qualquer cozinheira de forno-e-fogão prepararia, 
lendo a receita patenteada.  

Assim, para que haja invento nestes casos, a prática aponta que os requisitos 
constitucionais só aparecem quando a seleção compreenda, quase que em regra geral,  
um número tão significativo de espécies no gênero indicado, que uma hipótese 
específica (a) resolva um problema técnico diverso do já resolvido e (b) de uma forma 
que não esteja descrita anteriormente (c) e, além disso, que o faça de uma maneira 
que.....a cozinheira de forno e fogão, só com seu conhecimento e a receita, não chegasse 
naturalmente.   

Essas condições práticas foram especificadas pelo Escritório Europeu de Patentes909 

(i) a seleção deve representar uma pequena espécie em face do gênero já revelado;  

                                                                                                                            
other artist was allowed to make this for a year; but he alone who invented it was entitled to all the profits to be 
derived from the manufacture of it for that time; in order that others might be induced to labour at excelling in such 
pursuits".RICH, Giles S. The exclusive right since Aristotle. Circuit Judge. Court of Appeals for the Federal Circuit. 
Foundation for Creative America. Bicentennial Celebration, United States Patent and Copyright Laws. May 9, 1990. 
Vide Foyer e Vivant, Le Droit des Brevets, PUF, 1991 e M_F., Una legge sulle invenzioni del' 500 a.c., Rivista di 
diritto industriale, 1965, p. 155. 
908  O exemplo é inteiramente didático, e atende somente ao gosto pessoal do subscritor. Talvez fosse mais 
perto do parâmetro real de patenteabilidade se a combinação fosse da obscura massa polonesa pieroski com um 
queijo do yak nepalês albino.  
909  European Patent Office. International academy seminar on examination in the field of pharmaceuticals. 
Munich, 2000. Adaptamos a letra do texto da EPO ao sentido das nossas ponderações. Os requisitos correntes da EPO 
estão nos Guidelines for Examination in the European Patent Office (status December 2007),  encontrado em 
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/4C0AAA2182E5D2F2C125736700567D71/$File/guidelines
_2007_complete_en.pdf, visitado em 4/2/2009.  



(ii) a seleção não é antecipada por qualquer das características já apontadas nos 
documentos do estado da técnica, principalmente, nos exemplos dos pedidos de 
patentes; e  

(iii) a seleção deve ter um efeito técnico distinto do conhecido, ou seja, resolve um 
problema técnico distinto. 

Entenda-se: não há requisitos específicos para o invento de seleção. Não poderia haver, 
pois o processo de patenteabilidade é sempre de direito estrito, e não cabe à EPO, ao 
INPI, nem a mais ninguém, senão o poder legislativo de cada país, estabelecer 
requisitos a mais - ou a menos  - para a patente.   

Assim, a seleção, como qualquer outro invento, será patenteável se atender aos 
requisitos constitucionais, e não estiver na lista do art. 18. Mas, na prática, o 
atendimento de tais requisitos legais e constitucionais, quando se trata de inventos de 
seleção, parece presumir a existência de condições fáticas como as descritas.  Assim, 
verifica-se uma presunção de que a ausência destas situações de fato importe em não 
patenteabilidade das seleções. 

Os requisitos apontados pela EPO constituem, assim, um teste e não a construção de 
requisito legal.  

A presunção e o problema da novidade 

Um muito citado julgamento inglês de 1930 910, que vem ser ainda a principal fonte nos 
vários sistemas jurídicos, assim descreveu as condições fáticas pertinentes, que 
conduzem à presunção de que numa seleção possa haver patente911:  

 (1) deve haver alguma vantagem substancial a ser assegurada pelo uso dos 
elementos selecionados; 

(2) todos os elementos selecionados devem possuir tal vantagem (embora raras 
exceções não invalidassem a patente); e 

(3) a seleção deve ser em relação a uma propriedade, a qual pode ser justamente 
mencionada como sendo peculiar ao grupo selecionado 912. 

                                           
910  I. G. Farbenindustries Patents (1930) 47 RPC 239–289   
911  Na versão constante da Monografia de Fábio Ottoni, op. cit. A decisão original é assim descrita: 
TERRELL, Thomas & Courtney TERRELL. Letters Patent For Inventions, 8º Edition by J. Reginald Jones. Londres: 
Sweet & Maxwell Limeted, 1934, p.82: "The question is of importance in the case of chemical patents in which the 
invention often resides in the selection of a particular substance or group of substances for a particular purpose. The 
general principles governing the validity of such patents were discussed in I. G. Farbenindustrie A.G.'s Patents (47 R. 
P. C. 289, at p. 322) by Maugham, J., who pointed out that the 'following conditions must be fulfilled: (1) The 
selection must be based on securing some advantage (or avoiding some disadvantage) by the use of the selected 
members; (2) all the selected members must possess the required advantage; but a few exceptions here and there 
would not be sufficient to make the patent invalid; (3) the selection must be for "a quality of a special character" 
which is peculiar to the selected group, and this quality must not be one which would be obvious to an expert. The 
learned Judge then went on to say that it is necessary "for the patentee to define in clear terms the nature of the 
characteristic which he alleges to be possessed by the selection ... he must disclose an invention; he fails to do this in 
.the case of a selection for special characteristics, if he does not adequately define them." 
912  Carlos Correa, org., A Guide To Pharmaceutical Patents, VolI., South Center, Julho de 2008, encontrado 
em http://www.southcentre.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=932&Itemid, visitado em 
4/2/2009,  nota que haveria dúvidas quanto à persistência do terceiro requisito: “Although the first two would still be 
valid in present practice, there is doubt regarding the third rule”. Não me parece, no entanto, descabido o requisito 
para a presunção: a solução técnica peculiar à seleção é exatamente onde se determina a atividade inventiva em face 
ao estado da técnica.  È o que diz a clásula final do julgado, referente a este item 3): “and this quality must not be one 
which would be obvious to an expert.” O Manual de Exame britânico em vigor, mantendo a regra, reespecifica os 
fatores, exatamente examinando atividade inventiva: Examination Guidelines for Patent Applications relating to 



A prática européia corrente apurou o critério IGFarben – no que toca à apuração da 
novidade  da seguinte forma:  

1) A seleção deve compreender apenas uma parte pequena do gênero. 

2) A seleção deve ser adequadamente distante daquilo que o estado da arte identificava 
como sendo a faixa onde melhor se daria a solução técnica (se possível, essa faixa seria 
definida nos exemplos constantes  da patente anterior)   

3) A seleção não pode resultar de uma escolha arbitrária dentre o gênero já no estado da 
técnica, nem pode simplesmente expressar aquilo que já fora anteriormente descrito, 
mas tem de levar a uma nova solução técnica (ou seja, é uma seleção com um propósito 
determinado)913. 

A mais recente versão do Guia de Exame do Escritório Europeu indica mais um critério 
de presunção: a seleção entre um gênero indicado por uma só variável não traduz 
novidade; mas talvez o haja se o estado da técnica presume a combinação mais de uma 
variável: como no nosso exemplo sibarita: queijo e massa 914.  

Tais parâmetros se mostram necessários, porque a reação ingênua e imediata perante um 
solução técnica de seleção é questionar sua novidade. Pois o invento anterior já não 
havia contido a solução selecionada? Tal questão, embora ingênua, fundamenta grande 
parte da crítica ao patenteamento dos inventos de seleção.  

Na verdade, a resposta é “não necessariamente”. Se a seleção apontar para uma solução 
técnica nova para um problema técnico existente, ou a solução para um novo problema 
técnico, poderá haver novidade. A aplicação dos critérios apontados visa auxiliar nessa 
determinação.  

Os critérios apontados nesta seção, como iniciamos dizendo, não criam requisitos 
específicos de patenteamento. Apenas indicam, com base na prgmática de exame, que, 
presentes tais requisitos, haverá uma presunção de novidade. Ou, talvez melhor dizendo, 
afasta-se a presunção de que, numa seleção dentre um gênero no estado da técnica, não 
há novidade.  

                                                                                                                            
Biotechnological Inventions in the UK Patent Office (May 2005), Inventive step - Paragraphs 2464, Section 3 of the 
Manual of Patent Practice, paragraph 3.2765 A "selection" invention should meet the criteria laid down in I G 
Farbenindustrie AG's Patent, 47 RPC 289 at pages 322-3, namely, (1) the selection must be based on some substantial 
advantage gained or some substantial disadvantage avoided, (2) substantially all the selected members must possess 
the advantage in question, and (3) the selection must be in respect of a quality of special character which can fairly be 
said to be peculiar to the selected group; this is not necessarily nullified if it transpires that some other members of 
the class from which the selection is made have this quality, but the claim may be invalid if it is found that the quality 
is common to many other members in addition to those selected. 
913  Guide To Pharmaceutical Patents Southcenter 2008, op. cit., que menciona como fundamento T279/89 of 
3.7.1991, ref. O.J. Supplement 6/1992 and discussed in B Hansen and F Hirsch Protecting Inventions in Chemistry: 
Commentary on Chemical Case Law under the European Patent Convention and the German Patent Law (Wiley-
VCH Berlin 1998) pp. 127–128.  O texto original da citação é: “1) The chosen sub-range must be narrow. 2) It must 
be sufficiently distant from the preferred known range (as possibly defined by examples). 3) The chosen range may 
not be an arbitrarily chosen section of that which is known, and cannot be a simple embodiment of what has been 
previously described, but must lead to a new invention (purposive selection)”. Os Guidelines 2007 da EPO, Cap. IV, 
9.8, ii) também citam esse critério.  
914  Giudelines EPO 2007, Cap. IV, 9.8 “In determining the novelty of a selection, it has to be decided, whether 
the selected elements are disclosed in an individualised (concrete) form in the prior art (see T 12/81, OJ 8/1982, 296). 
A selection from a single list of specifically disclosed elements does not confer novelty. However, if a selection from 
two or more lists of a certain length has to be made in order to arrive at a specific combination of features then the 
resulting combination of features, not specifically disclosed in the prior art, confers novelty (the “twolists 
principle”)”. 



Novidade é uma só 

Alguns autores, comentando a conveniência e oportunidade de se conceder patentes de 
seleção, mencionam a existência de graus diversos de novidade, em propriedade 
industrial 915. Como a seleção importaria em uma diferente novidade, não caberia dar 
proteção. A falta de precisão conceitual se explica, eis que se trata de artigos de análise 
de política pública.  

Em direito estrito, não existe diferentes graus de novidade. Patente é matéria de direito 
estrito, não de concessão discricionária. Nenhum órgão pode decidir “dar ou não dar” 
patente em face de políticas públicas discricionárias. Nenhum órgão (no Brasil ou nos 
demais países onde existe Estado Democrático de Direito) pode decretar novidades 
maiores ou menores. Ou há a única novidade fixada na lei, ou não há novidade 
nenhuma.  

Assim, a ninguém se justifica, pelo argumento de trata-se de seleção, não  atender aos 
pressupostos da novidade. A novidade aplicável é igual a todo e qualquer invento. Os 
critérios construídos pela prática internacional são testes para se determinar a existência 
de uma só e única novidade: a que vale para inventos de mecânica, astronáutica ou 
biotecnologia.  

Como a determinação fática da existência da mesma e única novidade varia de 
dificuldade, constroem-se os testes específicos para assegurar que é a mesma e 
invariável novidade que se verifica no caso em análise.  

Prudência na concessão de patente de seleção 

Na verdade, o abuso no patenteamento nessa variedade de criação,  visando aumentar o 
prazo de proteção mesmo quando não exista real novidade, aconselha a mais rigorosa 
atenção do exame na apuração da novidade de qualquer invento que se pretenda existir 
numa seleção.  

Os parâmetros irrazoavelmente permissivos de exame de certos países centrais quanto 
aos inventos de seleção, especialmente, mas não só,  os Estados Unidos 916, não devem 
dar pretexto, jamais, a um exame descuidado por parte do examinador brasileiro 917.  

                                           
915  Em particular, Jannuzzi et allii, op. cit. 
916  Quanto aos parâmetros americanos, que nos abstemos aqui de comentar devido exatamente à excessiva 
permissividade de critérios, vide Kaye Scholer LLp, Pharmaceutical and Biotech Patent Law, PLI New York #15140, 
2008, § 7:2:3 e Landis on Mechanics of Patente Claim Drafting, 5th. Ed. PLI, New York, § 6:9. A crítica à leniencia 
americana se lê no Guide, Southcenter 2008, op. cit.,  que menciona PW Grubb Patents for Chemicals, 
Pharmaceuticals and Biotechnology, Fundamentals of Global Law Practice and Strategy (Clarendon Press 
Oxford 1999) p. 197.  Como se sabe, subsistem crítica veementes ao que é percebido como níveis baixos de exame 
americano, que têm causado reações recentes da Suprema Corte, no caso da atividade inventiva, e do tribunal 
especializado, no caso da exigência do requisito de natureza técnica das soluções (In Re Bilski).  Jacuzzi et alli 
notam: “Patentes de seleção têm sido uma das principais facetas da estratégia de perpetuação da proteção patentária 
pelas indústrias farmacêuticas que, ao obterem maior número de patentes em torno de uma invenção original, 
maximizam as oportunidades de comercialização de produtos com inovações incrementais. O INPI parece mostrar 
uma tendência de acompanhamento dos mecanismos de análise de pedidos de patentes empregados por outros países 
desenvolvidos, onde se denota o estabelecimento de escopos de proteção mais permissivos quanto à proteção deste 
tipo de invenções”. 
917  Guide, Southcenter, op. cit.: “By their very nature, selection inventions could allow patentees to extend the 
term of their patents beyond the mandated period since the selection patent might be selected from a large group of 
elements which are already covered under a patent (maybe when the existing patent/s are nearing expiry).  The recent 
trend in developed countries is to allow selection inventions. This in effect means that even when certain claims are 
not novel, they are allowed to be patented. There are, however, exceptions as exemplified by the German approach”. 
A atitude alemã é assim descrita: “In Germany, the Bundesgerichtshof has held that even in a relatively large generic 



Mas, por descuido ou preguiça, isso ocorre, e mesmo a ANVISA incorre em tal falta de 
diligência.  

Aliás, como alvitra certa doutrina, a proibição de inventos de seleção poderia mesmo ser 
incluída na lei nacional, sem maior risco de violação de TRIPs 918. No entanto, como a 
exclusão desse tipo de patentes pode igualmente lesar interesses de desenvolvimento de 
solução nacionais singulares em patentes de gênero, vale ponderar a máxima abusus not 
tollet usus, e o dizer “não se verse o bebê junto com a água do banho” 919.  

Boa ou má para o País, a proteção de inventos de selação é ineludivelmente coberta pela 
lei em vigor. E a leitura constitucional deste tipo de patente impõe que se tenha a 
atenção mais estrita, a busca mais cuidadosa, o cuidado mais rebuscado, para se fugir a 
algo que é costumeiramente usado para práticas abusivas, e vem sendo objeto de 
práticas indevidamente descuidadas em jurisdições estrangeiras:  

> Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

"Pretensão a estender a validade da patente de forma a que se 
prolongue por 36 anos ou mais, o que vai de encontro com a limitada 
garantia constitucional de temporariedade das patentes, com 
prevalência ao "interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do país". 1ª Turma Especializada, AI 
2007.02.01.013465-9, JC Márcia Helena Nunes, DJ 02.04.2008  

Da questão da atividade inventiva nos inventos de seleção 

Como se sabe, a novidade é apenas um dos requisitos constitucionais para a patente. O 
invento pode ser novo, pois nunca antes descrito daquela forma específica, mas ser tão 
naturalmente depreensível, que seria desproporcional conceder uma patente na extensão 
e amplitude prevista em lei. A hipótese da massa espaguete com queijo minas, no nosso 
exemplo casual, ilustra a questão: a cozinheiro de forno e fogão, tendo um mínimo de 
opções a sua escolha, teria naturalmente que chegar à ‘nova’ solução culinária 920.  

                                                                                                                            
group of compounds, disclosure of the group is, to the skilled chemist, fully equivalent to a disclosure of each 
compound within the group. Selection inventions in the normal sense of the word may, hence, be regarded as 
unpatentable in Germany)  
918  Guide, Southcenter, op. cit.: “The TRIPS Agreement does not provide any guidance as to how selection 
inventions are to be treated or whether at all they are to be allowed or disallowed. As a result of this, WTO members 
can decide on such cases according to their municipal laws and being guided by their own policy objectives. If 
developing countries intend to exclude patent monopolies, where no genuine inventions are present, in order to allow, 
for instance, for a broader access to medicines, then developing countries may disallow selection inventions. This 
would be unobjectionable under the TRIPS Agreement”. Este  subscritor, no entanto, recomendaria prudência na 
conclusão o Guide, pelas razões expostas em seu artigo Denis Borges Barbosa, Minimum standards vs. 
harmonization in the TRIPs context (The nature of obligations under TRIPs  and modes of implementation at the 
national level in monist and dualist systems), in Carlos Correa, org., Research Handbook on Intellectual Property 
Law and the WTO, Elgar Law, 2009 (no prelo). 
919  Jacuzzi et allii, “Destaca-se que se por um lado as patentes de seleção podem servir como uma 
oportunidade tecnológica e comercial, por outro, a aceitação deste tipo de patente pode constituir uma ameaça a uma 
política de acesso a medicamentos. A reedição de patentes baseadas em um mesmo fármaco, como a concessão de 
polimorfos e enantiômeros puros, pode estender o tempo de monopólio sobre um determinado fármaco e retardar a 
entrada da versão genérica no mercado visto que, para que estes sejam comercializados, é necessário que as patentes 
às quais fazem referência estejam em domínio público.Por outro lado, o desenvolvimento de invenções de menor 
custo como a construção de me-toos, novas formas farmacêuticas, combinações de fármacos, pró-drogas e o 2º uso 
médico pode ser uma opção tática para países com capacidade tecnológica instalada como o Brasil. Sendo assim, 
conhecer os aspectos do patenteamento no setor farmacêutico é fundamental para que o país alcance maior 
desempenho na proteção de invenções neste campo tecnológico”. 

920  Guidelines for examination in the European Patent Office (pre-2007), Part C, Chapter IV - Annex 
(Examples relating to the requirement of inventive step indicators), (3.1) Obvious and consequently non-inventive 
selection among a number of known possibilities. 3.1 Obvious and consequently non-inventive selection among a 



A pragmática também constroi uma série de testes para deteminar a presunção de 
atividade inventiva 921. Por exemplo, como ocorre em todos os campos da técnica, não 
haverá atividade inventiva se a espécie selecionada não demonstra nenhuma qualidade 
não existente no estado da arte, ou – havendo tal qualidade – a pessoa com 
conhecimento normal da matéria chegaria naturalmente à seleção 922: mais uma vez, o 
caso da nossa cozinheira de forno e fogão preparando macarrão com queijo de minas 
923.  

Não se exige, de outro lado, que haja um novo problema a ser resolvido, mas 
simplesmente a resolução de uma forma inesperada – como no nosso exemplo do 
atingimento de um grau surpreendente de qualidade gastronômica, com mais duas 
estrelas no Michellin 924.  

O problema mais específico dos inventos de seleção, desta feita, é o reconhecimento da 
novidade, e não o elemento analítico  subsequente da atividade inventiva. Parece 
pacífico, assim, que existem hipóteses em que cabe reconhecer a existência de atividade 
inventiva em seleções 925.  

Daí a recomendação de Carlos Correa aos formuladores de política pública dos países 
em desenvolvimento:como regra, se os elementos da espécie já foram descritos ou 
reivindicados, não se presuma novidade; mas havendo vantagens inesperadas na 

                                                                                                                            
number of known possibilities: (iv)The invention consists merely in selecting particular chemical compounds or 
compositions (including alloys) from a broad field. Example: The prior art includes disclosure of a chemical 
compound characterized by a specified structure including a substituent group designated "R". This substituent "R" is 
defined so as to embrace entire ranges of broadly-defined radical groups such as all alkyl or aryl radicals either 
unsubstituted or substituted by halogen and/or hydroxy, although for practical reasons only a very small number of 
specific examples are given. The invention consists in the selection of a particular radical or particular group of 
radicals from amongst those referred to, as the substituent "R" (the selected radical or group of radicals not being 
specifically disclosed in the prior art document since the question would then be one of lack of novelty rather than 
obviousness). The resulting compounds (a) are not described as having, nor shown to possess, any advantageous 
properties not possessed by the prior art examples; or (b) are described as possessing advantageous properties 
compared with the compounds specifically referred to in the prior art but these properties are ones which the person 
skilled in the art would expect such compounds to possess, so that he is likely to be led to make this selection. 
921  Vide Guidelines 2007, Cap. IV, 3. “Obvious Selections”, onde se propõe vários testes de atividade 
inventiva.  
922  No local recem mencionado: “(iv) the invention consists merely in selecting particular chemical compounds 
or compositions (including alloys) from a broad field. Example: (…) The resulting compounds: (a) are neither 
described as having nor shown to possess any advantageous properties not possessed by the prior art examples; or (b) 
are described as possessing advantageous properties compared with the compounds specifically referred to in the 
prior art, but these properties are ones which the person skilled in the art would expect such compounds to possess, so 
that he is likely to be led to make this selection”. 
923  Incidentalmente: queijo de minas curado, como se usava na década de 50´. O queijo frescal dá um resultado 
anti-intuitivo e anti-gastronômico 
924  Guidelines 2007, C. Cap. IV, “11.11 Selection inventions The subject-matter of selection inventions differs 
from the closest prior art in that it represents selected sub-sets or sub-ranges. If this selection is connected to a 
particular technical effect, and if no hints exist leading the skilled person to the selection, then an inventive step is 
accepted (this technical effect occurring within the selected range may also be the same effect as attained with the 
broader known range, but to an unexpected degree)”. 
925  Carlos Correa, Guidelines for the examination of pharmaceutical patents:developing a public health 
perspective, January 2007 l ICTSD — UNCTAD -WHO “If a previous patent contains, for instance, a Markush-type 
claim with a large number of possible compounds without a detailed disclosure, and the compounds claimed in a 
subsequent patent are not found by simple experiments and show an unexpected advantage, far enough away from the 
completely disclosed compounds in the previous patent, an issue of inventive step will essentially arise in considering 
the patentability of the selection.” 



espécie, deve-se aplicar as regras gerais da lei pertinente para se concluir pela 
patenteabilidade  926 

                                           
926  Correa, Guidelines, 2007, “Recommendation: As a general rule, selection patents should not be granted if 
the selected components have already been disclosed or claimed and, hence, lack novelty. If unexpected advantages 
of existing products were deemed patentable under the applicable law, the patentability of a selection could be 
considered when an inventive step is present”. 



A Anterioridade Inconsciente: uma nota sobre a novidade nas 
patentes 
 

Denis Borges Barbosa (maio de 2009) 

 

Da noção constitucional de novidade 

A novidade é um requisito constitucional geral para a propriedade intelectual, em todas 
suas formas. Só se pode conceder uma exclusiva, em tensão com a liberdade de 
concorrência (e à liberdade de acesso à informação) se não se subtrai, por pilhagem, ao 
domínio comum.  

Esta regra tem a estatura de princípio básico da propriedade intelectual, e que se 
expressa na simples fórmula de 1644 do Lorde Coke 927: a exclusiva, em matéria de 
restrições à atividade empresarial só não é odiosa quando seu objeto não está – antes de 
sua concessão - livre para uso da sociedade.  

Se há uma liberdade prévia, se a sociedade podia lícita e livremente fazer uso dos bens 
incorpóreos, a concessão da exclusiva retiraria esse conteúdo da liberdade geral.  

Pode-se, como fizeram as leis do séc. XIX, e ainda fazem leis hoje, definir qual o 
alcance da “sociedade” em questão. Se a patente tem efeito territorial, a liberdade pode 
ser apurada naquele território, como fizeram a prática britânica desde o séc. XVI até o 
séc. XIX; ou o Alvará brasileiro de 1809. Se a função da exclusiva é trazer a produção 
industrial para um território, o acesso em questão não é ao conhecimento, mas às 
utilidades industriais. Se o conhecimento não é suscetível de transmissão como 
informação incorpórea (como no caso dos cultivares) a novidade é do acesso ao próprio 
corpus mechanicum, que tem em si a regra de reprodução de Aloïs Troller (vide Cap. I 
[4] §7).  

Assim, a Constituição de 1988, e as leis ordinárias que a aplicam no âmbito da 
propriedade intelectual em cada caso impõem tal requisito, de forma ponderável e 
razoável em cada tipo de direito. Como notou a Suprema Corte da Austrália: 

It may be accepted that there is a requirement of "novelty" in the 
constitutional concept of "invention", but that requirement may be 
satisfied by various legislative regimes. These regimes need not 
display any fixed character. For example, s 100(1)(g) of the Patents 
Act 1952 (Cth) determined novelty by reference to the state of 
affairs in Australia at the priority date of the claim in question. On 
the other hand, s 7(1) of the 1990 Patents Act requires comparison 
between the invention and the "prior art base". The relevant effect of 
the definition of "prior art base" in Sched 1 of that Act is that it 
includes information in a document publicly available outside 
Australia. There was no constitutional constraint upon the adoption 
by the legislature of these differing criteria for the establishment of 

                                           
927  Edward Coke, 3 Institutes Of The Laws Of England (London 1644): “"[a] monopoly is an institution or 
allowance by the king by his grant, commission, or otherwise to any person or persons, bodies politic or corporate, of 
or for the sole buying, selling, making, working, or using of any thing, whereby any person or persons, bodies politic 
or corporate, are sought to be restrained of any freedom that they had before, or hindered in their lawful trade." 



novelty in patent law. The Grain Pool of WA v The Commonwealth 
[2000] HCA 14 (23 March 2000) High Court Of Australia.  

Formulação do princípio 

Em sua fórmula geral, esse princípio assim se expressa: 

O Poder Executivo não pode retirar, pela constituição de uma 
exclusiva da Propriedade Intelectual, o acesso livre às criações 
resultantes do processo de produção intelectual, que já estivessem no 
domínio comum da sociedade, de forma a coibir tal liberdade.  

A novidade na lei ordinária 

Descendo da análise constitucional para o plano da lei ordinária, mantem-se intacto o 
mesmo princípio. Assim o expomos, na 2ª. Edição do nosso Uma Introdução à 
Propreidade Intelectual, Ed. Lumen Juris, 2003: 

A novidade é a essência da protectibilidade da solução técnica. 
Protege-se o invento através da exclusiva porque o meio ou produto 
excluído da concorrência é novo – e na verdade nunca foi posto no 
domínio público. A restrição à concorrência imposta pela exclusiva, 
havendo novidade, atende ao balanceamento dos interesses 
constitucionais.  

(...) No Brasil, hoje, vale o princípio da novidade absoluta em 
matéria de patente: se a tecnologia para a qual se pede proteção já 
entrou “no estado da técnica” em qualquer lugar, em qualquer 
tempo, não existe privilégio. No dizer do CPI/96, a invenção e o 
modelo de utilidade são considerados novos quando não 
compreendidos no estado da técnica. 

Estado da técnica. Perda de novidade  

O estado da técnica compreende todas as informações tornadas 
acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, 
por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no 
Brasil ou no exterior. Assim, perde-se a novidade não somente com 
a divulgação da tecnologia - publicando um paper, por exemplo - 
mas também pelo uso da tecnologia. 

(...) Os itens constantes do estado da técnica, assim como o 
conteúdo dos depósitos feitos no Brasil e no exterior, ainda não 
publicados, consistem na anterioridades.  

Anterioridades relevantes ao estado da técnica  

A noção de novidade e estado da técnica é bastante uniforme no 
direito comparado, permitindo trazer à análise da lei brasileira o 
aporte doutrinário e jurisprudencial estrangeiro. Aproveitando-nos 
desta profusão de fontes doutrinárias, acompanharemos a Chavanne 
e Burst 928 na definição dos caracteres necessários da anterioridade. 
Dizem os autores que a anterioridade deve ser: 

Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por 
qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de 
presunções sérias, precisas e concordantes. 

                                           
928 Droit de la propriété industrielle - Dalloz 1976, p. 15 e seg 



Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o 
invento com base nos dados já tornados públicos. 

Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o 
invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias 
anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma 929. 

Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do 
público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo 
sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta 
exploração permaneceu secreta. 

Objeto de apuração de novidade: a regra de um só documento 

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja 
antecipado de forma integral por um único documento do estado da 
técnica 930. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, 
nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – 
a mais relevante das quais a que permite combinar documentos 
quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal 
forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as 
informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado 
da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.  

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da 
técnica – um só uso público, ou uma só citação; em certos casos, 
mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente 
num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como 
longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria 
anterioridade.  

Note-se que, para a apuração de atividade inventiva, não se aplica à 
regra de um só documento; muito pelo contrário, a combinação de 
várias anterioridades (desde que essa combinação já tenha sido 
assimilada pelo conhecimento geral de um homem do ofício) é 
esperada para se apurar a obviedade ou não da nova solução 
técnica.(...)   

Efeito do uso anterior sobre a anterioridade 

Segundo o texto do CPI vigente, o estado da técnica inclui tudo 
aquilo que tenha sido tornado acessível ao público antes da data de 
depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso 
ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Redação similar 
tinha o CPI 1971 (Art. 6º Par. 3º), “o estado da técnica é constituído 
por tudo aquilo que foi tornado acessível ao público (...) por uso 
(...)”. 

Os textos anteriores não discordam do princípio:  

O de 1945: 

Art. 7o. - Par. 1º. Considera-se nova a invenção: 

Que até a data do depósito do pedido de patente não tenha sido no 
país, (...) usada publicamente (...) de modo que possa ser realizada”. 

                                           
929 Vide, a seguir, a chamada regra de um só documento. 

930 Por exemplo, Danemann, Siemsen, Biegler & Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47. 



O de 1967; com uma pequena variação: 

Art. 5º - Par. 1º. Considera-se nova (...) a invenção que, até a data do 
depósito do pedido não tenha sido (...) explorada no país. 

O de 1969; repete, no ponto, o de 1967. Tem-se, desta forma, que 
desde o Dec. 7903/45 segue-se os mesmos princípios do Código 
vigente: o de que é o uso público que constitui anterioridade ou 
divulgação. Desta feita, a doutrina elaborada sobre o antigo Código é 
plenamente aplicável, neste ponto, ao CPI de 1996.. 

Para ampliar o embasamento teórico das conclusões que 
desenvolveremos a seguir, cumpre trazer à colação também os textos 
estrangeiros mais significativos, os quais, por sua vez, alimentam a 
doutrina pertinente. Dizia a lei francesa de 2 de janeiro de 1968: 

« Art. 8º (...) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été 
rendu accessible au public par (...) un usage (...) avant le jour du 
dépôt de la demande de brevet ou d’une demande déposée a 
l’étranger et dont la priorité est valablement reivindiquée » 

Texto idêntico é o do Art. 52 da Convenção de Munique. (Patente 
Européia).Já a lei alemã entende que não é nova a invenção já 
utilizada na Alemanha, publicamente, de tal forma que um homem 
do ofício possa a reconstituir. A lei italiana também exige que, para 
ser privilegiável, a invenção não deva ser conhecida, de forma 
pública, em proporção suficiente para ser realizada. O requisito de 
publicidade do uso também é o da lei de Luxemburgo, Holanda, 
Inglaterra (salvo quanto à utilização secreta do próprio depositante), 
Japão e E.U.A. 

Assim, quanto à questão, a doutrina destes países raciocina com base 
em legislação análoga à brasileira. Suas conclusões são, desta forma, 
aplicáveis ao caso. 

Pois muitas vezes a novidade de invenções ou modelos de utilidade é 
questionada com base em documentos ou outras provas, que atestam 
o conhecimento privado ou o uso sigiloso por terceiros da criação 
patenteável antes do depósito do respectivo pedido no INPI. Um 
exemplo freqüente é o da empresa que, para evitar que um 
competidor consiga certa patente, alega anterioridade em relação à 
tecnologia pertinente exibindo documentos internos - plantas, 
especificações, memórias de cálculo e que tais -que descreviam o 
invento para o qual se pede o privilégio muito antes que o pedido 
fosse apresentado. 

A questão de Direito a ser discutida, numa situação como esta, é, 
assim, a de quando o uso de um invento constitui anterioridade ou 
divulgação. 

Quanto ao uso público, que nos interessa particularmente, continuam 
os autores 931: 

“É preciso ter em conta a diferença que é feita entre uma 
comunicação de uma invenção a uma pessoa e a comunicação ao 
público. No primeiro caso, não haverá anterioridade senão quando 
for provado que a pessoa da qual se trata era competente para 

                                           
931 Chavanne e Burst, op. Cit., loc. cit. 



compreender a invenção. No segundo caso, basta provar que a 
publicidade foi de tal natureza que pessoas competentes para 
compreender a invenção, e não vinculados à obrigação de guardar 
segredo poderiam ter acesso àquela. A simples possibilidade é então 
suficiente para que haja anterioridade. 

É preciso distinguir, ainda, a anterioridade que resulta da exploração 
pública por terceiros e a divulgação, decorrente de ato próprio do 
inventor que se apresenta como depositante. A comunicação da 
invenção a terceiros vinculados ao segredo, por parte do inventor, 
enquanto tais terceiros não violarem sua obrigação não constituirá 
anterioridade 932. Vide, sobre a questão, a seção posterior sobre 
período de graça. 

De qualquer forma, repise-se que a comunicação pessoal à pessoa 
não vinculada a segredo só consiste em anterioridade se o receptor 
da informação pode compreendê-la. 

Tal doutrina é reafirmada pelos autores brasileiros, escrevendo sobre 
o código de 1945, mas em raciocínio plenamente válido perante o 
código vigente. Diz, por exemplo, Pontes de Miranda: 

“Não é nova a invenção, (...); b) que publicamente é usada;  

(...). Quando a b), não tira a novidade da invenção o uso secreto, 
(...)” 933. 

E, igualmente, diz Gama Cerqueira: (Tratado de Direito da 
Propriedade Industrial, vol. 1, I, Forense, 1952, p.. 77): 

“A lei não considera nova, em terceiro lugar, a invenção que, antes 
do depósito d pedido de patente, tenha sido usada publicamente no 
país, “de modo que possa ser realizada”. Dizendo simplesmente 
usada, a disposição legal deve ser interpretada sem restrições: 
qualquer uso, desde que seja público e torne possível o 
conhecimento da invenção, prejudica a sua novidade. Não é 
necessário que a invenção se torne, realmente, conhecida; basta essa 
possibilidade. É o que quer dizer a lei, quando emprega as 
expressões de modo que possa ser realizada. Se o uso, embora 
público, não for de molde a revelar a invenção, a novidade não será 
afetada. Do mesmo modo, se a invenção for usada particularmente, a 
sua novidade não sofrerá prejuízo, pouco importando que a invenção 
tenha sido usada em experiências ou para os fins a que se destina. 

Deve-se ter em vista, finalmente, que, referindo-se a lei à 
possibilidade de realização da invenção, isso não significa que a 
invenção possa ser realizada por qualquer pessoa, o que seria 
absurdo. Se assim fosse, nunca o uso público da invenção 
prejudicaria a sua novidade. A lei cogita da possibilidade de 
realização por técnicos ou pessoas competentes e peritas, como diz a 
lei alemã, entre outras. 

Resta saber em que sentido se deve tomar a expressão publicamente 
empregada na lei. Significa, em nossa opinião, usar a invenção sem 
as cautelas necessárias para preservar o seu segredo e subtraí-la ao 

                                           
932 Burst et Chavanne, op. Cit. p. 19 

933 Tratado de Direito Privado, vol. xvii, p. 289. Ed. Borzoi, 1971 



conhecimento de outras pessoas. Não significa, necessariamente, que 
a invenção seja usada em público ou perante o público, como em 
uma exibição, o que não acontece habitualmente. Assim, o uso da 
invenção em uma fábrica é suficiente para prejudicar a sua novidade. 
A expressão usada publicamente opõe-se a uso privado ou secreto”. 

Quanto às observações de Gama Cerqueira, atinentes à redação 
peculiar da lei de 1945, que exigia explicitamente que, para 
constituir anterioridade o uso devia ser público de forma a poder ser 
realizada, é de crer persistência do requisito, mesmo na lei vigente. 
A comparação da lei francesa de 1967 (que acompanhava o código 
brasileiro de 1971) com a doutrina, acima reproduzida, basta para 
confirmá-lo. É uma exigência natural, decorrente da estrutura do 
sistema. 

Assim, pode-se concluir que o uso da invenção, para excluir a 
novidade do invento, deve ser público. Como o empregado (strictu 
senso) tem dever de guardar segredo de fábrica (CLT, Art. 481, g), 
assim como todas as pessoas que estão a serviço do detentor do 
segredo (Lei 9.279/96, art. 195), em princípio o simples uso do 
invento em indústria não perfaz anterioridade. Mas se o empregado, 
diretor, ou prestador de serviço, etc. o revela a terceiros, ou se o 
antigo empregado diretor, etc. pode compreendê-lo, então se desfaz 
a novidade. Ressalva-se, em qualquer caso (mesmo em relação 
àqueles não submetidos à regra art. 195 do CPI/96), a existência de 
um pacto de sigilo específico, enquanto não violado, ou enquanto em 
vigor. 

O uso deve ser tal que se possa compreender o invento.  

Todas essas considerações são cruciais para o nosso caso.  

Mas cumpre notar mais um aspecto essencial, que a doutrina clássica brasileira já 
aponta: a existência da anterioridade não exige consciência da solução técnica 
antecipada. Não é preciso que o autor da solução técnica anterior tenha consciência, ao 
momento em que expõe ou use publicamente seu invento, de que solucionou um 
problema técnico além daquele que reivindicou como seu.  

A anterioridade involuntária 

Dizia Gama Cerqueira, o mais celebrado doutrinador brasileiro de Propriedade 
Intelectual 934:  

44. Muitas questões podem surgir na pratica a respeito da novidade 
das invenções e de sua divulgação. Uma das que os autores estudam 
com particular interesse e a de saber se a divulgação involuntária do 
invento acarreta para seu autor a perda do direito ao privilegio. 
ALLART entende que essa divulgação prejudica a novidade e sua 
opinião se ajusta ao nosso direito: "Il importe peu, que cette 
divulgation soit faite volontairement avec l'intention manifeste 
d'abandonner l'invention à la société, ou bien qu' elle soit le resultat 
d'une imprudence. La loi, en effet, nous le verrons plus loin, declare 
non brevetable toute invention qui, anterieurement au dépôt de) la 

                                           
934  CERQUEIRA, J da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro:Revista Forense, 1952, p.88-
90. 



demande du brevet, "aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir 
être executée". Quel que soit l'auteur, quelle que soit la cause de 
cette publicité, la consequence est toujours la même: la nullité du 
brevet pris tardivement. Il est impossible de reprendre au domaine 
public ce dont il s'est une fois emparé"   

 CARVALHO DE MENDONÇA, comentando disposição da lei de 
1882, escreveu: "Se anteriormente ao pedido de privilégio "é 
divulgada a invenção ou publicada pelo próprio autor, "sob qualquer 
forma ou modo, ou revelado em público o "segredo, por' quem quer 
que seja, ainda que com abuso de " confiança, não pode mais ser 
privilegiada. Obrasse o autor "com ânimo deliberado de publicá-la 
ou agisse com imprudência, nunca mais poderia obter a patente".   

(...) Em nosso direito, podemos formular o princípio segundo o qual, 
sempre que por fato do próprio inventor, voluntário ou não, ou por 
fato de terceiro, a invenção fôr divulgada, de modo que possa ser 
realizada, a divulgação prejudica a novidade da invenção.   

Em resumo, o impacto da anterioridade é objetivo, e independe de deliberação. 
Querendo ou não o autor da anterioridade, a divulgação dessa destrói a novidade 
subsequente.  

A mesma objetividade da revelação é notada pelos doutrinadores em face da lei já de 
1883: 

Nova, no conceito legal, não é a invenção ou descoberta, se já 
publicada, por qualquer meio, a qualquer tempo e em qualquer logar, 
e se a publicidade, pelas condições em que se deu, veiu a tornar 
sufficientemente conhecido o invento ou o modo de empregal-o.  

Pouco importa que a sua descripção, completa ou em resumo, tenha 
sido feita por meio de jornaes, revistas, folhetos, catálogos, etc., e 
em português ou em qualquer outro idioma. Também é indifferente 
que a sua divulgação ou publicidade haja resultado desta ou daquella 
circumstancia e seja devida ao próprio inventor ou a terceiro, de boa 
ou má fé 935. 

Não é só o que se reivindica que cai no estado da técnica 

É intuitivo, mas vale enfatizar para os efeitos deste estudo, que tudo que consta da 
patente, ainda que não reivindicado como monopólio, constitui anterioridade. Assim, se 
o depositante de pedido de patente revela mais do que aquilo para o que pede 
exclusividade, todo o revelado, e não só o reivindicado, constitui anterioridade.  

Invento é um solução técnica para um problema técnico 

Importante aqui entender o que é invenção. Disse, em A Propriedade Intelectual no 
Século XXI, Estudos de Direito, Lumen Juris 2009: 

A noção legal de invento 

Invento é uma solução técnica para um problema técnico 936.  

                                           
935 MAGALHÃES, Descartes Drummond. Marcas de Industria e de Commercio e Privilegios de Invenção, v. I. São 
Paulo: Antonio F. de Moraes, 1925, p. 173 – 174.  

936  POLLAUD-DULIAN, Frédéric, La Brevetabilité des inventions- Étude comparative de jurisprudence 
France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 44. 



Vale dizer, a proteção da patente para um determinado tipo de 
criação, vale dizer uma ação humana, que importa em intervenção 
na Natureza, sendo assim ao mesmo tempo útil 937 e de cunho 
concreto. Ou seja, a criação, para pretender à patente, gerará uma 
solução técnica para um problema técnico 938. (...)  

A solução de um problema 

A primeira constatação é de que a simples cogitação filosófica, a 
obtenção ou utilização de conhecimento científico ou a ideação 
artística não são invento: 

“Esta fórmula afirma a linha de limite entre o que é e o que não é 
patenteável, na contraposição entre ciência e técnica, entre a 

                                           
937  Mesmo num ambiente jurídico, como o americano, em que a noção de patenteabilidade passou a prescindir 
a noção do “técnico”, o requisito de que a ação humana seja útil permanece. Dizem as Guidelines de 2005 do USPTO 
sobre definição de invento (encontradas em 
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/guidelines101_20051026.pdf): “The subject matter 
courts have found to be outside of, or exceptions to, the four statutory categories of invention is limited to abstract 
ideas, laws of nature and natural phenomena. While this is easily stated, determining whether an applicant is seeking 
to patent an abstract idea, a law of nature or a natural phenomenon has proven to be challenging. These three 
exclusions recognize that subject matter that is not a practical application or use of an idea, a law of nature or a 
natural phenomenon is not patentable. See, e.g., Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard, 87 U.S. (20 Wall.) 498, 507 
(1874) (“idea of itself is not patentable, but a new device by which it may be made practically useful is”); Mackay 
Radio & Telegraph Co. v. Radio Corp. of America, 306 U.S. 86, 94, 40 USPQ 199, 202 (1939) (“While a scientific 
truth, or the mathematical expression of it, is not patentable invention, a novel and useful structure created with the 
aid of knowledge of scientific truth may be.”); Warmerdam, 33 F.3d at 1360, 31 USPQ2d at 1759 (“steps of 
‘locating’ a medial axis, and ‘creating’ a bubble hierarchy . . . describe nothing more than the manipulation of basic 
mathematical constructs, the paradigmatic ‘abstract idea’”). The courts have also held that a claim may not preempt 
ideas, laws of nature or natural phenomena. The concern over preemption was expressed as early as 1852. See Le 
Roy v. Tatham, 55 U.S. (14 How.) 156, 175 (1852) (“A principle, in the abstract, is a fundamental truth; an original 
cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right.”); Funk Bros. 
Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 132, 76 USPQ 280, 282 (1948) (combination of six species of bacteria 
held to be nonstatutory subject matter). Accordingly, one may not patent every “substantial practical application” of 
an idea, law of nature or natural phenomena because such a patent “in practical effect be a patent on the [idea, law of 
nature or natural phenomena] itself.” Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 71-72, 175 USPQ 673, 676 (1972). 
Traduzindo: “As matérias que a jurisprudência entende como exclusões às quatro categorias legais da invenção são 
limitadas às idéias abstratas, as leis da natureza e aos fenômenos naturais. Assim indicado a questão parece ser fácil, 
mas determinar se na prática o requerente está pretendo patentear uma lei da natureza, um fenômeno natural uma uma 
idéia abstrata é complicado. Estas três exclusões reconhecem que a matéria que não é uma aplicação prática ou uso de 
uma idéia, lei da natureza ou fenômeno natural não é patenteável. (...) Veja-se, por exemplo,, Rubber-Tip Pencil Co. 
v. Howard, 87 U.S. (20 Wall.) 498, 507 (1874) (´ideia por si só não é patenteável, mas um novo instrumento pelo 
qual possa ser tornada em utilidade prática pode ser”). (...)Warmerdam, 33 F.3d at 1360, 31 USPQ2d at 1759 (“os 
passos necessários para ´localizar´uma axis medial, e “criar” uma hierarquia de bolha... descrevem só a manipulação 
das construções matemáticas básicas, o paradigma da ´ideia abstrata´). A jurisprudência também entendeu que uma 
reivindicação não pode tentar monopolizar idéias, leis da natureza ou fenômenos naturais. Tal preocupação foi 
expressa já em 1852.) Veja-se Le Roy v. Tatham, 55 U.S. (14 How.) 156, 175 (1852) (“Um princípio, em abstrato, é 
uma verdade fundamental, uma causa original, um motivo, coisas que não podem ser patenteadas, e nem ninguém 
pode reivindicar quanto a eles um direito exclusivo. (...)Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U.S. 127, 
132, 76 USPQ 280, 282 (1948) (a combinação de seis espécies de bactéria não pode ser patenteada) . Seguindo a 
mesma diretriz, não se pode patentear qualquer “aplicação prática substancial” de uma ideia, lei da natureza ou 
fenômeno porque esta patente `em seus efeitos práticos será uma patente da própria idéia, lei da natureza ou 
fenômeno natural] em si mesmo. Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 71-72, 175 USPQ 673, 676 (1972). 

938  O que é técnico, neste contexto? Vide a seção adiante. Dissemos, em http://denisbarbosa.blogspot.com: “ 
Qual é essa tecnicidade da expressão "técnico", neste contexto? É expressar uma determinada equação de equilíbro 
constitucional de interesses. Cada país escolhe essa equação, mas, como numa economia de mercado os fatores 
relevantes são isotópicos, mas não iguais, as alternativas nacionais tendem a se reduzir. Temos dois arquétipos no 
momento: o parâmetro Rote Taube (do estilo Euro) e o parâmetro One-Click-System da Amazon”. 



atividade puramente cognoscitiva e a atividade de transformação do 

existente” 
939

.  

A questão da natureza técnica do invento é central – a transformação 
do existente - para a definição do termo, em seu sentido jurídico. Só 
existe invento quando se tem uma solução para um problema 
específico, recitado como tal no pedido. (...)  

E, falando da teoria geral do direito de patentes, ao mesmo 
tempo em que do direito suíço, diz Alois Tröller: 

“Os conhecimentos que nos permitem apreender a essência das 
forças da natureza, ou seja, que informam sobre as criações da 
natureza independentes da atividade do homem, são excluídas do 
círculo da proteção.” 

940
  

Explicando porque não se dá proteção patentária às descobertas, mas 
tão somente às invenções, diz por sua vez Douglas Gabriel 
Domingues: 

“A par de ser a descoberta simples revelação de algo já existente, a 
mesma resulta do espírito especulativo do homem, na investigação 
dos fenômenos e leis naturais. Assim, a descoberta apenas aumenta 
os conhecimentos do homem sobre o mundo físico, e não satisfaz 
nenhuma necessidade de ordem prática. Finalmente, a descoberta 

não soluciona nenhum problema de ordem técnica” 
941

. 

No mesmo sentido, dizem os Guidelines da EPO: 

“Se uma propriedade nova de uma matéria conhecida ou de um 
objeto conhecido é descoberta, tem-se uma simples descoberta que 
não é patenteável, pois a descoberta não tem efeito técnico e não é 
uma invenção no sentido do art. 52(1). Se, entretanto, tal 
propriedade é utilizada para fins práticos, ela constitui, então, uma 
invenção que pode ser patenteável. Assim é, por exemplo, que a 
descoberta da resistência ao choque mecânico de um material 
conhecido não é patenteável, mas que a passagem do caminho de 

ferro construído com tal material pode sê-lo » 
942

 

O que isso nos importa no presente caso? 

É que se patenteiam as soluções técnicas, não o conhecimento científico. Mais, ainda: 
patenteiam-se soluções técnicas ainda que não se tenha qualquer noção das razões 

                                           
939  Vanzetti e Cataldo, op. cit., p. 285. “Questa formula affida la linea di confine tra ciò è e ciò che non è in sè 
brevettabile alla contrapposizione tra scienza e tecnica, tra attività puramente conoscitiva e attività di trasformazione 
dell’esistente”. 

940  Précis du droit de la propriété immatérielle, Ed. Helbing & Lichtenhahn, p.37. “Les connaissances donnant 
un aperçu de l’essence des forces de la nature, c’est à dire, qui renseignent sur les créations de la nature nées 
indépendamment de activité de l’homme, sont exclues du cercle de la protection » 

941  Domingues, Douglas Gabriel, Direito Industrial - Patentes, Ed. Forense, p. 31. 

942  « Si une propriété nouvelle d'une matière connue ou d'un objet connu est découverte, il s'agit d'une simple 
découverte qui n'est pas brevetable car la découverte en soi n'a aucun effet technique et n'est donc pas une invention 
au sens de l'art. 52(1). Si, toutefois, cette propriété est utilisée à des fins pratiques, cela constitue alors une invention 
qui peut être brevetable. C'est ainsi, par exemple, que la découverte de la résistance au choc mécanique d'un matériau 
connu n'est pas brevetable, mais qu'une traverse de chemin de fer construite avec ce matériau peut l’être. 



científicas pelas quais a solução funciona.  O que importa ao direito de patentes é a 
solução, não o conhecimento.  

Falo já disso em meu artigo Atividade Inventiva: Objetividade do Exame. Revista 
Criação do IBPI, Rio de Janeiro, p. 123 - 209, 12 dez. 2008, citando mesmo, por 
antecipação deste estudo, o caso vertente: 

As eventuais revelações que o relatório da patente faz, mesmo as 
estranhas à resolução do problema técnico, ainda que inconscientes 
como solução ao inventor anterior, entram no estado da técnica 943; 
assim, não se vai buscar, para se verificar a atividade inventiva, 
necessariamente, como o mesmo problema técnico já foi resolvido.  

O que constitui anterioridade é a solução técnica, não o conhecimento, que pode ou não 
existir, e se existir é irrelevante.  Evidenciar, explicar porque a solução funciona não é 
invento. Dizia J.X. Carvalho de Mendonça:   

Mostrar as vantagens de um processo ou mecanismo conhecido, pô-
las em evidência, não é obra de inventor 944. 

                                           
943  Como é assente na jurisprudência americana. Vide Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products, 
Inc. (Fed. Cir. 2006), encontrado em http://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/471/471.F3d.1363.06-1034.06-1022.06-
1021.html: “Our cases have consistently held that a reference may anticipate even when the relevant properties of the 
thing disclosed were not appreciated at the time. The classic case on this point is Titanium Metals Corp. v. Banner, 
778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985). In Titanium Metals, the applicants sought patent protection on an alloy with 
previously unknown corrosion resistance and workability properties. Id. at 776. The prior art reference was an article 
by two Russian scientists that disclosed in a few data points on its graphs an alloy falling within the scope of the 
claims of the patent in suit. Id. at 776-77. There was no sign that the Russian authors or anyone else had understood 
the later-discovered features of the alloy thus described. Id. at 780-81. Despite the fact that “the applicants for patent 
had discovered or invented and disclosed knowledge which is not to be found in the reference,” we held that the 
Russian article anticipated the asserted patent claims. Id. at 782. The Titanium Metals rule has been repeatedly 
confirmed and applied by this court. See, e.g., In re Crish, 393 F.3d 1253, 1258-59 (Fed. Cir. 2004) (citing cases; 
holding asserted claims covering a gene’s nucleotide sequence anticipated where the gene, though not its particular 
sequence, was already known to the art)” 

944  MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de Direito Comercial Brasileiro. Atualizado por GAMA, 
Ricardo Rodrigues 1ª Edição: Selo de Autenticidade Russel, 2003, p.154-155. 
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…..certa vez eu e um amigo pretendíamos gravar umas peças de 
certo compositor, as quais estavam somente em manuscrito. A 
questão dis direitos surgiu quando tentamos localizá-lo de várias 
maneiras mas sem sucesso. Mais tarde, descobrimos que ele até já 
havia falecido. Nesse caso, quem poderia reclamar os valores 
correspondentes aos direitos autorais, no caso de execução pública, 
gravação e comercialização deste material? Apareceu até uma teoria 
de que poderia ser aberta uma conta em banco para depósitos de 
valores correspondentes aos direitos, para o caso de alguém um dia 
vir a reclamá-los. Se após decorrido certo tempo, esses valores 
poderiam ser resgatados... Isso procede? 
Obrigado.  

Fabio Maia…forum de violão 

Denis Borges Barbosa (2008) 945 

O problema foi me trazido pelo meu filho que -  além de ser um advogado de patentes - 
também é violonista. Há um site que ele costuma freqüentar, onde há músicas à 
disposição dos colegas; quem quer usar tais recursos sem preocupações de violação de 
direitos não sabiam a quem pedir autorização. Em essência, nossa discussão se destila a 
este problema reduzido ao nível pessoal: eu quero utilizar essa música, quero explorá-la, 
quero fazê-la chegar ao público, mas não sei a quem pedir autorização.  

Na discussão das obras órfãs entra em primeiro lugar o direito humano que as pessoas 
são asseguradas de ter acesso à produção cultural. Tal direito, que se encontra no Artigo 
27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948,  expressa uma tensão 
intrínseca entre os direitos humanos. A tensão resulta de se ter, de um lado, o direito de 
acesso aos bens culturais e, de outro lado, direito de o trabalhador- criador receber 
remuneração pelo seu trabalho, ou, como diz a Declaração, direito aos frutos morais e 
materiais do seu trabalho.  

Valho-me aqui do recentísismo texto do Professor Peter Yu da  Drake University, 
Reconceptualizing Intellectual Property Interests in a Human Rights Framework. In: UC 
Davis Law Review Symposium – Intellectual Property & Social Justice. Vol. 40. p. 
1039-1149. 2006. p. 1052. É interessante como a questão da obras órfãs fica simples 
quando você analisa do ponto de vista dos direitos humanos. Peter Yu diz o seguinte: 
quando esses dois direitos humanos batem um contra o outro, a coisa se resolve pela 
justa remuneração. Eu já posso antecipar: o que vou dizer ao fim desta intervenção é 
isso. Quando esses dois direitos humanos se batem a coisa se resolve pela justa 
remuneração.  

Mas, há aí um comentário também de internet que o que se tem é um requisito de boa 
fé. É preciso que a gente se empenhe em procurar quem é o titular para quem a gente 
precisa pedir autorização segundo o artigo 29 da Lei Autoral. Passado esse requisito - 

                                           
945 Congresso de Direito Internacional e Interesse Públlica, Agosto de 2008.  



que vamos ver ser genérico, de bom senso mais do que tudo, de boa fé mais do que de 
bom senso - a coisa vai se destilar na justa remuneração.  

O segundo problema se dá em relação a qualquer formulação que resolva este contraste 
de direitos humanos dentro de um panorama de direito estrito, sob a assombração do 
fantasma dos três passos de TRIPS, lendo Berna: o Artigo 13 de TRIPS 946. Essa 
questão também me interessa muito, além do tema de direitos humanos: o problema de 
restrição ao direito. A economia das obras órfãs.  

Aqui não temos só um problema de domínio público, de apropriação e transformações 
da exploração econômica. A economia, tanto quanto a cultura necessita, por vezes, do 
uso de material expressivo para transformações, versões, atualizações, pró-ações, de 
cunho até intensamente comercial. Resguardar os interesses da economia não é um mal, 
a economia não atua só no estímulo ao uso comercial das obras, dar uso comercial às 
obras não causa câncer. O interesse dos titulares de obras órfãs é basicamente, mas não 
é só o interesse patrimonial.  

A análise econômica mostra que a obra órfã não é só um problema de acesso;  é um 
problema de custo de transação; para viabilizar a economia de obras expressivas você 
tem que diminuir o custo de transação. Em outras palavras, diminuir a burocracia para 
que a gente possa investir mais no uso, na exploração, versões, fazer novelas - o que 
seja -  dessas obras que estão com o titular inidentificável.  Se o custo de descobrir 
quem é o titular dos direitos é tão grande que não permita a exploração da obra a ser 
derivada ou editada, há uma perda objetiva na economia, e uma restrição ao bem-estar 
social 947.  

Meu amigo David Vaver, professor de propriedade intelectual de Oxford, me escreveu 
faz pouco que - se tivéssemos tempos menores de proteção autoral – não seria preciso 
ter escrito o relatório de cem páginas publicado pelo Copyright Office americano para 
falar do problema das obras órfãs. As obras órfãs são um problema do século XX. Não 
havia obras órfãs no século XIX, porque os direitos autorais na Europa, no Reino Unido 
e nos Estados Unidos duravam 14 ou 28 anos, depois passou para 56 anos. Nesse tempo 
dificilmente havia obras órfãs. Em um prazo assim é muito mais fácil de se manter 
quem é o titular, a quem se tem que pedir a autorização estabelecida no artigo 29. Então, 
quando você estende a proteção no tempo recrudesce o problema das obras órfãs 948.  

                                           
946 Berna - Artigos 2.4 and 2.8, Art. 2-bis, Art. 9 (2), 10 and 10 bis, 11 bis (2), 13 (1) Mas TRIPs: ART.13 - Os 
Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não 
conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular 
do direito. 
947 “To counteract this trend, Molly Van Houweling proposes in a recent paper that policymakers should explore the 
possibility of reducing the “cost” of safe harbors by conditioning the harbors’ applicability upon users’ engaging in 
some form of activity that promotes the goals of copyright–for example, by permitting them to use “orphan” works 
(even in cases that might not fall within the traditional contours of fair use) upon showing that they made a 
reasonably diligent search for the copyright owner, and properly attributed the work to that owner.  In this manner, 
safe harbors could in theory become decoupled from their inherent conservative bias by providing copyright owners 
with something—in the example, an assurance of diligence and a guarantee of attribution—in return for a more 
expansive permission to use.  Thomas F. Cotter, Fair Use and Copyright Overenforcement,  
http://ssrn.com/abstract=951839.  
948 David Vaver, Sixth international publishers copyright symposium, Montreal, April 24-6 2006: Publishing & the 
public interest: "With shorter terms of protection, we wouldn’t need 100 page or more reports from the US copyright 
office dealing with the “problem” of “orphan works” – material we want to reuse but can’t because the copyright 
owner has disappeared.  Orphan works are a 20th century problem.  There were no orphan works through the mid 
19th century while copyright lasted 14 or 28 years, or even when the term doubled into the 20th century.  Orphan 
works are a problem because copyright now protects most written material for over a century.  The older a work, the 



 

Temos então 14 anos de proteção estabelecido pelo Estatuto da Rainha Ana,  28 anos 
depois,  passou para 28 mais 28 até 1976 nos Estados Unidos. Pela Convenção de Berna 
o padrão é:  vida do autor mais 50 anos, padrão conciliado em TRIPS 949. A Diretriz 
Européia de 1993, implantada em 1995, contribuiu extensamente para piorar o problema 
das obras órfãs ao criar uma proteção de 70 anos depois da morte do autor 950.  

Diz o analista australiano Anthony Robinson, em 1997, a respeito do assunto: 
“Extensões de direito autoral muito raramente são de interesse do público consumidor. 
Quanto maior o prazo maior o prognóstico de que as cópias vão custar mais caras” 951.  

Voltando ao tema das patentes, João da Gama Cerqueira (Tratado da Propriedade 
Industrial, V, II, tomo I, parte II, Rio de Janeiro: Forense 1952, p 249 a 251) diz a 
mesma coisa: “Esse negócio de extensão de patentes não combina com o interesse 
público. A coletividade está interessada não na prorrogação do privilégio, mas na sua 
extinção, na sua vulgarização das invenções, para que o uso e a exploração destas se 
tornem livres”. O que ele está dizendo de patentes vale a fortiori até, para o sistema de 
direito autoral 952.  

Pegando um caso interessante que eu estive discutindo: Eça de Queiroz cedeu as suas 
obras, à Editora Lello, e isso se fez na primeira década do século XX. Às tantas dos 
anos 30 estenderam-se os prazos de proteção pela lei; e isso criou um problema: essa 
extensão de prazo resultou em benefício de quem? Do cessionário, do editor, do 
investidor ou do autor e de seus herdeiros? Essa é uma coisa muito interessante que 
ilumina um pé de página absolutamente cintilante nessa discussão. O Superior Tribunal 
de Justiça de Portugal, o STF de lá, disse que se se aumentarem os prazos, quem ganha 
são as pessoas e não os investidores. Acho uma posição muito interessante.  

 

                                                                                                                            
harder it is to trace its ownership.  Shorten copyright duration, and suddenly every orphan work will find parents 
galore. 

949 Taken as a whole, it is highly unlikely that the economic benefits from copyright extension under the [Sonny Bono 
Act] outweigh the additional costs. Moreover, in the case of term extension for existing works, the sizable increase in 
cost is not balanced to any significant degree by an improvement in incentives for creating new works.Considering 
the criterion of consumer welfare instead of efficiency leads to the same conclusion, with the alteration that the 
[Sonny Bono Act’s] large transfer of resources from consumers to copyright holders is an additional factor that 
reduces consumer welfare.Intellectual Property and Competition Review Committee, 2000. “Copyright Term” in 
Review of Intellectual Property Legislation under the Competition Principles Agreement (September), pp. 80–84, at 
http://www.ipcr.gov.au/IPAustralia.pdf. 
950 Vide Denis Borges Barbosa, Counting Ten for TRIPs: Author Rights and Access to Information - A Cockroach's 
View of Encroachment http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=842564 
951 Extensions in the term of copyright are rarely in the interest of the consuming public: the longer the term, the 
longer the prospect of higher prices for copies of a work. Anthony Robinson, 1997. “The Life and Terms of UK 
Copyright in Original Works,” Entertainment Law Review, volume 8, number 2, pp. 60–70 

952 O interesse nacional, que constitui fundamento para a desapropriação da patente (Código, art. 64), não pode servir 
de fundamento para prorrogar o prazo do privilégio em benefício do seu concessionário, cujos interesses particulares 
se contrapõem aos nacionais. A coletividade, por sua vez, está interessada não na prorrogação do privilégio, mas na 
sua extinção e na vulgarização das invenções, para que o uso e a exploração destas se tornem livres (Constituição,-art. 
141, § 17). Portanto, se por interesses nacionais se entenderem os interesses da coletividade, o contra-senso da lei 
ainda é maior. CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. II tomo I, parte II. Rio de Janeiro: 
Forense, 1952, p.  249-251 



Bom, o incrível relatório do Copyright Office (que tem bem mais páginas, são 228) que 
o professor Vaver se referia é o Report on Orphan Works: A Report of the Register of 
Copyright. Library of Congress: U.S Copyright Office, 2006) 953.  

As conclusões desse documento são de que há um real problema, pelo menos para eles, 
em relação às obras órfãs; e é complexo e de difícil descrição 954. Algumas das questões 
relativas às obras órfãs podem ser enfrentadas pela lei autoral; outras dessas questões 
necessitam que se mude a lei. As recomendações desse relatório são - em essência: que 
o interessado documente que fez uma busca razoável, de boa fé, pelo autor 955; que 
sempre se cumpram os requisitos de nominação e paternidade; que isso feito, deve-se 
limitar pelo menos que não exista sanção penal pelo uso; a tutela antecipada e as 
liminares são proibidas; o pagamento - se solicitado deve ser arbitrado razoavelmente, 
sem sanções, ou ficções jurídicas, do tipo dos 3000 exemplares da nossa lei autoral. 

O que seria a compensação razoável? O próprio relatório cita o caso “David vs The 
Gap”, em que se estabeleceu que a compensação seria o valor que um comprador ou 
vendedor razoáveis, nas posições de detentores da obra e do usuário, estipulariam tendo 
em conta o tempo de uso da obra e etc.. Aplicam-se, mutatis mutandi, os critérios do 
transfer pricing da Receita Federal. É uma operação arm’s lenght entre partes 
desvinculadas.  Isso é o razoável. É o parâmetro por acaso do artigo 57 da lei autoral: 
você não precisa inventar outro, está lá: quando não foi estipulado um preço no caso de 
edição o preço é o preço costumeiro no mercado relevante. É isso aí, a lei autoral já nos 
dá o parâmetro.  

Há uma proposta no Congresso Americano, “Public Domain Enhancement Act”, de 
2003, que lá continua dormindo em sono eterno, mas que propõe algumas coisas como, 
por exemplo, que para se manter em vigor o direito autoral tinha que se pagar US$1 por 
cada decênio, mais ou menos como anuidade de patente. É uma proposta entre outras 
956. 

 Outro ponto, agora já mais importante talvez do que essa proposta isolada,  é o acordo 
fechado entre a International Federation of Library Associations, a Federação 
Internacional das Associações de Bibliotecas e a International Publishers Association 

                                           
953 United States Copyright Office, 2006. Report on Orphan Works: A Report of the Register of Copyrights. Library 
of Congress: U.S. Copyright Office. http://www.copyright.gov/orphan/ 
954 The orphan works problem is real. 

• The orphan works problem is elusive to quantify and describe comprehensively. 

• Some orphan works situations may be addressed by existing copyright law, but many are not. 

• Legislation is necessary to provide a meaningful solution to the orphan works problem as we know it today. 
955 “Mas se exige um esforço de boa fé. Auxiliares para isso são os cadastros das  sociedades arrecadadoras, ECAD, 
ou entidades de classe. Lista telefônica, google, contatos, amigos conhecidos do autor, etc, também são bons 
caminhos. As últimas empresas na qual a obra do autor foi publicada/editada também são bons caminhos”. Guilherme 
Almeida, http://www.mail-archive.com/cc-br@lists.ibiblio.org/msg00532.html  

956 Public Domain Enhancement Act 2003 (US) was introduced into U.S. Congress in June 2003. The legislation 
sought to amend the Copyright Act 1976 (US) to allow abandoned copyrighted works enter the public domain after 
fifty years. It required the Register of Copyrights to charge a fee of $1 for maintaining in force the copyright in any 
published U.S. work. It required the fee to be due 50 years after the date of first publication or on December 31, 2004, 
whichever occurred later, and every ten years thereafter until the end of the copyright term. It terminated the 
copyright unless payment of the applicable maintenance fee was received in the Copyright Office on or before its due 
date or within a grace period of six months thereafter. 



(IPA), que é a Associação dos Editores, dos publishers, que segue em essência aquilo 
que o Copyright Office propôs 957.  

Ou seja, primeiro o interessado tem que fazer a tal busca diligente e razoável. É preciso 
que se respeite o direito de atribuição, diga quem é o autor se você souber obviamente, 
diga qual é o autor; e terceiro se o sujeito reapareceu, o dono, eu não falo do autor, mas 
do titular, deve haver uma remuneração razoável e diz lá um termo que é sensível, o 
appropriate restitution que é um pouquinho diferente de remuneração.  

Se houver tutela antecipada, enfim, alguma medida processual antecipatória, se deve 
levar em conta o esforço criativo, o peso da derivação da obra que foi construída com 
base na obra órfã. E enfim, o uso da obra órfã é não exclusivo,  para não criar um 
modelo derivado de direito autoral, monopólio secundário. A solução canadense é a 
solicitação de uma licença do departamento de direitos autorais 958.  

A situação legal brasileira é simples. Há dois problemas diversos. 

Art. 40. Tratando-se de obra anônima ou pseudônima, caberá a quem 
publicá-la o exercício dos direitos patrimoniais do autor.  

Parágrafo único. O autor que se der a conhecer assumirá o exercício 
dos direitos patrimoniais, ressalvados os direitos adquiridos por 
terceiros. 

Um deles é quando não se sabe quem é o autor; tem-se aí o artigo 40, que diz: tratando-
se de obra anônima ou pseudônima caberá a quem publicar o exercício de direitos 
patrimoniais de autor. Se o autor aparecer, ele assumirá o exercício de direitos 
patrimoniais ressalvados os direitos adquiridos por terceiros. Quais são esses direitos? 
Isso é uma coisa interessante que merece uma melhor definição.  

Então, enfrentando o artigo 40, no que trata sobre obra anônima e pseudônima, aqui é a 
obra que não se sabe o autor, desde que não seja objetivamente conhecido. Há um autor, 
pelo jeitão geral da coisa tem que haver um autor. Essa obra não nasceu de 
partenogênese da mãe terra, alguém é o autor disso, só não se sabe quem. Nesse casos, 
aplica-se o parâmetro do artigo 40. O autor a que se dá a conhecer assumirá o exercício.  

Aqui há exatamente o problema do custo de transação. O autor emergente ou o titular - 
e aqui é o ponto interessante, não é só o autor, mas também o titular que é sucessor do 
autor - assumirá o bem.  

Quais são os “direitos adquiridos?” Deve-se entender que os atos do artigo 29 são 
consolidados e imunes, quer dizer, aquilo que eu já fiz até agora está livre e solto, fiz 
tudo que eu pude, mas não conseguiu aparecer o sujeito. O que acontece? Ou só aquilo 
que vier para adiante está sujeito ao patrimônio? Se for tudo para trás eu vou precisar de 
um seguro de guerra porque se eu vou aplicar a uma obra que eu não sou autor, eu estou 
sujeito a remunerar o sujeito, o autor emergente dos últimos quantos? 70, 90, 100 ou sei 
lá quantos anos.  

                                           
957 Acordo IFLA/IPA International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) and the International 
Publishers' Association (IPA)  The statement sets out five principles to be followed by users of orphaned works: A 
reasonably diligent search should be undertaken to find the copyright owner. The user of an orphan work must 
provide a clear and adequate attribution to the copyright owner. If the copyright owner reappears, the owner should 
be reasonably remunerated or appropriate restitution should be made. If injunctive relief is available against the use 
of a previously orphaned work, the injunctive relief should take into account the creative efforts and investment made 
in good faith by the user of the work. The use of orphan works in non-exclusive. 
958 http://www.cb-cda.gc.ca/unlocatable/index-e.html 



Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de 
proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público: 

I - as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores; 

II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos 
conhecimentos étnicos e tradicionais. 

 

Entenda-se: sucessores causa mortis ou não; os direitos patrimoniais de obra cedida ante 
mortem não caem em domínio público. Regra geral: a herança jacente pertence aos 
municípios. Regra especial: no caso de direitos autorais, a obra recai em domínio 
público.  

Quanto ao artigo 45,  temos a questão do autor desconhecido ou objetivamente 
desconhecido. Eu não vou falar dos autores falecidos; ninguém, nem o nosso onisciente 
Ascenção,  fala a respeito disso. O caso é uma exceção do princípio geral da herança 
jacente. Mas enfim, o autor desconhecido tipo 2 é objetivamente desconhecido.  

 

A observação sobre conhecimentos tradicionais – constante desse art. 45, é uma ressalva 
em face de uma norma de jure condendum. Quando essa lei aparecer. No momento não 
há. Mas esse é o ponto, e é o ponto que eu acho central.  

O problema não é tanto de “autor”, porque a existência  de autor - de uma forma ou de 
outra - é regulada pelos artigos 40 e 45; muito mal regulado, do ponto de vista da 
economia, deficiente, mas tem-se lá uma regulação. O problema é: eu não sei quem é o 
titular. Eu sei perfeitamente quem é o autor, posso cumprir a nominação, posso cumprir 
o direito de identificar e dar a obra à pessoa, mas eu não posso conseguir a autorização 
exigida pelo artigo 29. Aí vão sugestões iniciais. Considerando em primeiro lugar que 
passei grande parte da minha vida redigindo lei, como procurador e como advogado 
público, então o vício é de redigir leis logo para tentar resolver o problema. Só que essa 
lei foi redigida das dez a meia-noite de ontem, então está ligeiramente falha.  

Art. 45-A - O interessado na exploração de obra de que não se saiba 
o titular, após tentar, de boa fé e  através dos meios razoavelmente 
disponíveis, determinar a quem cabe dar a autorização prevista no 
art. 29: 

I - solicitará ao órgão de registro designado na forma do art. 17 da 
Lei 5.998/73 que consigne seu interesse em assento específico, para 
efeitos de publicidade, procedendo-se conforme dispuser   o 
regulamento; 

II – Após noventa dias da publicidade prevista no inciso anterior, 
poderá iniciar à exploração nos termos deste artigo. 

§ 1º. – A exploração da obra a que se refere o caput, efetuada pelo 
interessado que tiver notificado sua intenção de explorar, não 
configurará ilícito penal,  nem fará incidir as sanções civis do Título 
VII desta Lei, enquanto se mantiver em boa fé. 

§ 2º. -  Aplicar-se-á também o regime deste artigo aos casos 
previstos no art.40, e ao autor desconhecido referido no art.45, II, 
quando o interessado na exploração optar pela notificação de sua 
intenção de explorar.   



§ 3º - A exploração efetuada na forma deste artigo, em relação a obra 
que deixou de ser inédita há mais de cinquenta anos,  só será obstada 
por decisão judicial transitada em julgado.  

§ 4º. – Ao titular que suscitar seus direitos em face de obra explorada 
na forma deste artigo será assegurada justa remuneração, nos termos 
do art. 57, por quem dela tenha feito uso comercial, ressalvados os 
direitos adquiridos por terceiros, inclusive o acesso do público às  
obras derivadas.  

§ 5º. – O órgão a quem couber o assento, no caso de fundada dúvida 
quanto à satisfação dos requisitos do caput, poderá fazer as 
exigências previstas no regulamento, ou submeter a questão ao Juiz 
competente, aplicando-se o art. 156 da Lei nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973.   

Primeira coisa, a criação do artigo 45-A: O interessado na exploração da obra que não 
se saiba o titular - “de que não se saiba o titular”, e aí se cria uma questão objetiva, não 
se sabe quem é -, após tentar de boa-fé e através de meios razoavelmente disponíveis, 
determinar a quem cabe dar autorização prevista no artigo 29. Solicitará ao órgão de 
registro designado na forma do artigo 17 do 5.998/73 - por exemplo, a Biblioteca 
Nacional - que consigne o seu interesse em assento específico (e aí cai no âmbito da Lei 
6015, a Lei registral de registros públicos), assegurando-se (para efeito de publicidade a 
segurança) tal efeito conforme dispuser regulamento. A Biblioteca Nacional, ou o que 
seja, publica no diário oficial o que quiser desde que se garanta o requisito da 
publicidade ou forma que seja compatível com o devido processo legal. Isso não está 
incompatível nem com a figura do regulamento. Então, como fazer essa publicidade de 
uma forma eficaz definida por regulamento.  

Segundo: após 90 dias do ato de publicidade no inciso anterior poderá proceder à 
exploração nos termos deste artigo. Então qual é a exploração? Exploração da obra a 
que se refere o caput efetuado pelo interessado que tiver comunicado sua intenção de 
uso - tem uma redação melhor, a intenção de exploração, não de uso - não configurará 
ilícito penal, nem fará incidir as sanções civis do artigo VII dessa lei, enquanto mantiver 
a boa fé. Isso quer dizer o seguinte: o sujeito notifica e toca para adiante. Depois da 
notificação, se ela foi regular e etc., ele segue com um razoável risco, mas não um risco 
que lhe impeça de ir adiante, enquanto ele estiver de boa fé ele não está incidindo no 
artigo 184, não vai ter busca e apreensão, está lá quietinho indo. Aplicar-se-á também o 
regime desse artigo aos casos previstos no artigo 40 e o autor desconhecido referido no 
artigo 45, II, quando o interessado na exploração optar pela comunicação da sua 
intenção de exploração, não de uso, “de exploração” - enfim, já há outra versão que 
corrige isso. Também está no caso de não sei quem é o autor, esse sistema também 
optativamente funcionaria.  

Problema: liminares. O problema das medidas processuais de todo gênero, civis e 
penais, que possam atrapalhar no momento que o autor emerge ou o titular aparece. O 
que vai acontecer? Então há aqui um critério que cheira mais ou menos ao fantasma dos 
três passos para resolver um pouco o problema e, principalmente, o problema de obras 
de interesse cultural maior, como por exemplo, o do Estado Brasileiro querer republicar. 
Então, veja só como ficaria a lei: em relação à obra cuja primeira publicação - já mudei 
isso para “que tenha deixado de ser inédita” para resolver o problema de publicação ao 
público - ou seja, tenha deixado de ser inédita há mais de 50 anos, só será obstada por 
decisão judicial transitado em julgado. Isso é perfeitamente constitucional, há muitas 
normas que impedem a liminar e já foi declarado que isso é perfeitamente possível.  



E agora? Garantida a razoável segurança jurídica de exploração, garantido que não 
haverá liminar nas obras de maior conteúdo cultural, pelo menos, se presume assim, ao 
titular que está sugerindo que se faça a obra explorada será assegurada justa 
remuneração “por quem tenha feito uso comercial”. Se o Marcos do MINC quiser 
publicar ele estaria defendido por esse ponto. Ele teria que pagar daí por diante, teria 
que resolver o problema econômico futuro, mas a justa remuneração haveria uma 
escala, um escudo, justa remuneração com relação ao uso não comercial. Ressalvados 
os direitos adquiridos por terceiros inclusive o acesso do público as obras derivadas.  

Enfim, para aproveitar a chance da Biblioteca Nacional está fazendo consultas - 
consultas não, dúvidas registrais - à Justiça Federal do Rio de Janeiro, então se resolve o 
problema também daquele que é o picareta que faz a comunicação à Biblioteca 
Nacional tentando se apropriar de uma obra que não é exatamente órfã, mas que só está 
tresmalhada, da seguinte forma: o órgão a que couber o assento, no caso de fundada 
dúvida quanto à satisfação dos requisitos do caput, poderá fazer as exigências previstas 
no regulamento ou submeter à questão ao juiz competente aplicando o artigo 156 da lei 
registral (Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973). É um procedimento que já está 
previsto para várias coisas, o mais conhecido é o do registro imobiliário, mas a própria 
lei registral levanta a hipótese de suscitar dúvida no juiz.  

Então o que acontece? Chega lá a Biblioteca Nacional, a Escola de Música, o que for, e 
olha aquele negócio, o cheiro está mal, faz uma exigência: pede que prove que seja feita 
a busca. O cara não faz, continua resistindo. Suscita-se a dúvida judicial, manda-se para 
a primeira e a segunda turma especializada em propriedade intelectual e tira-se o 
problema dos ombros delas.  

É só isso. É uma proposta direta para tentar resolver, parte de algumas experiências que 
eu citei e tenta resolver um pouco o conjunto de problemas que tem sido suscitado. Essa 
apresentação está no meu site: http://denisbarbosa.addr.com/orfandade.pdf. Esse texto 
que está lá incorpora as modificações a que me referi e que não estão no texto. Muito 
obrigado. 
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Licenças não-voluntárias 
 

Denis Borges Barbosa (2009) 959 

Antes de tudo, é preciso entender sobre o que está se falando. Licenças 
compulsórias têm uma fama de embates revolucionários, ou coisa semelhante, 
mas a questão é muito simples. Nós falamos de um direito humano elementar, 
que é o direito de acesso.  

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, artigo 15, I, se fala 
do direito que todos nós temos de ter acesso à cultura, aos frutos da ciência, à 
tecnologia. Mas isso é soft law, é um dispositivo que não tem natureza 
cogente do ponto de vista jurídico, embora, evidentemente, tenha natureza 
cogente do ponto de vista intelectual ou moral. No entanto, o dispositivo que 
nós temos a frente, o Pacto das Nações Unidas de Direitos Sociais de 1966, 
tem um dispositivo similar, e foi incorporado ao direito pátrio pelo Decreto 
591, ou seja, ele é de natureza de direitos humanos e foi trazido ao direito 
interno em 92. 

Nesse momento, vamos pensar no direito de acesso como direito interno. O 
ponto relevante de 92 até aqui é a Emenda 45, que cria uma oportunidade de 
mudança desse dispositivo – que é lei ordinária, talvez, seguramente elemento 
de direito internacional incorporado a legislação pátria – a uma estatura maior, 
de caráter constitucional. É bem verdade que um dos requisitos elementares 
dessa transmutação de tratado de direitos humanos a texto de cunho 
constitucional seria o requisito procedimental do número mínimo de votos. 
No entanto temos, aí, pelo menos um precedente no STJ - que é o Habeas 
corpus 18.799 - em que se entendeu que em relação mesmo aos pactos e 
tratados anteriores em que não houve esse tipo de maioria previsto no artigo 
45, que também a ele seria atribuído de alguma forma ao mesmo estatuto 
constitucional.  

Então, tratada essa questão, de como transmutar o Pacto das Nações Unidas 
em uma tessitura constitucional, vamos partir do princípio que nós temos o 
direito de acesso como um dos direitos de cunho constitucional brasileiro. A 
par  daqueles direitos que resultam do artigo 27, II, da Declaração Universal - 
ou seja, os direito humanos que garantem ao criador os frutos materiais, 
morais, da sua criação - temos igualmente o direito de acesso à cultura e aos 
frutos da ciência e à tecnologia.  
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É nesse ponto que tecemos a idéia de um conjunto de licenças não-
voluntárias, cuja a finalidade é garantir o acesso de todos nós àquilo que nos é 
uma seiva necessária, que é o acesso à cultura. 

Vamos então  dar um passo lateral, da previsão de cunho constitucional, à 
questão sempre tortuosa da previsão do Direito Internacional. Em primeiro 
lugar, afigura-nos logo a questão das flexibilidade previstas tanto na 
Convenção de Berna, quanto especialmente, em TRIPs; e, em particular, a 
questão da tão repetida “norma dos três passos”. É possível distinguir a 
exceção, stricto sensu, como uma “exclusão da exclusiva” da licença 
compulsória, que na verdade prestigia a exclusiva, apenas prevendo um uso 
não voluntário – e, no entanto, obrigando-se aquele beneficiário ao 
pagamento de um royalty, de alguma medida de contraprestação. É clara a 
distinção entre os dois elementos. A própria decisão do caso 160 na OMC, na 
disputa entre a União Européia e os Estados Unidos, faz essa distinção. É de 
se questionar se realmente são aplicáveis as limitações dos três passos à licença 
compulsória. 

No entanto, também se vê que, pelo menos em relação ao terceiro passo, há 
um pronunciamento de que parece ser compatível, parece que não é de uma 
rejeição visceral, ao sistema da licença compulsória em face de TRIPs e da 
CUB. Existe previsão, tanto na Convenção de Berna quanto em Roma, da 
idéia de licenças não-voluntárias. Em primeiro lugar, nós temos na Convenção 
da União de Berna, o anexo que prevê, em favor dos países em 
desenvolvimento, a possibilidade de licenças não-voluntárias em direitos de 
tradução, reprodução e não mais. São, então, dois requisitos: o subjetivo, que 
é o de ser um país em desenvolvimento; e o objetivo, que é em relação a 
apenas dois direitos, tradução e reprodução. 

É de se entender, e assim a doutrina o aponta, ou pelo menos, parcela dela, 
em relação ao anexo, não se aplicaria a regra dos três passos. O caminho é 
diferente. No entanto, também pode-se apontar o art. 11bis, 2, da 
Convenção de Berna, como raiz de uma outra autorização de licenças não-
voluntárias. No caso, que eu acabei de pré-citar, o caso da União Européia 
x Estados Unidos em relação a uma série de licenças compulsórias 
americanas, se determinou que essas licenças compulsórias seriam talvez 
aceitáveis, segundo a doutrina das exceções menores, previstas sobre o 
artigo 13 de TRIPs. Por exemplo, a lei alemã desde 1910 prevê licenças 
compulsórias. 

Uma análise do complexo de licenças compulsórias existente na legislação 
americana aponta: quando chega os três passos, no terceiro passo se 
verifica uma perda de receita significativa do titular do direito autoral, a lei 
deve garantir a ele algum tipo de compensação, por exemplo, o sistema de 
licença compulsória. Coloca-se que embora, naqueles casos, que o anexo 
da Convenção de Berna, em que se tenha uma licença compulsória sujeita a 



regra dos três passos, assim haveria um princípio de legitimação que é o 
pagamento. Então, temos aí duas categorias, as limitações, que são 
exceções à aplicação desse exclusivo como um todo; e as licenças, que são 
um tipo específico de aplicação de exclusiva em que se garante o fructus, 
embora se retire o poder de proibir, em relação especificamente aos atos 
cobertos pela licença. 

Existem montanhas de licenças compulsórias nos Estados Unidos. Existe um 
sistema pelo qual há um tribunal, quase arbitral, ou para-arbitral, em que se 
discute o ponto central de toda licença compulsória: quanto vai pagar, como 
vai pagar, qual é a razoabilidade do pagamento. O sistema está funcionando 
há muito tempo, e demonstra não só a viabilidade da licença compulsória na 
prática, como em face do direito internacional. 

Também temos, nos referindo à lei canadense, artigo 77, o caso específico das 
obras órfãs em que se prevê também, até hoje, pacificamente a licença 
compulsória, em meios de se estipular o pagamento. Outros países, como a 
Índia, prevêem também a licença compulsória.  

Vou começar a discutir a proposta que foi trazida ao debate. O primeiro 
ponto é: quem deve conceder licença? A proposta atual do Ministério da 
Cultura diz que “qualquer interessado, desde que legitimado, poderá requerer 
ao IBDA, uma licença não-exclusiva e não-voluntária, para traduzir, 
reproduzir, distribuir, expor, obras literárias artísticas ou científicas, desde que 
a licença atenda necessariamente os interesses da ciência, da cultura, da 
educação, ou do acesso da informação, nos seguintes casos: (...)”. Na proposta 
que fiz em janeiro, eu didaticamente apontava que não só o privado, mas 
também os entes públicos que, por sua iniciativa, teriam esse poder de pedir à 
União (não me referi ao IBDA, mas à União) a licença não-voluntária. O que 
eu um pouco mais explicitamente falava, apontava para a radicação 
constitucional deste direito, ao direito fundamental de acesso à informação 
como elemento essencial, de dar a razão e o norte desse tipo de licença.  

Quais são os tipos de licença possíveis? O projeto presente fala em três tipos 
de licença; na minha proposta anterior eu falo em cinco tipos de licença. A 
primeira delas é de falta de acesso, quando, já dada à obra o conhecimento 
público há mais de cinco anos, ela não estiver acessível para satisfazer as 
necessidades do povo. Por exemplo, se acaba uma edição, o titular dos 
direitos está bloqueando o acesso – e já vimos que o direito de acesso aos 
produtos da criação intelectual é um direito que me afigura ser fundamental.  

A minha proposta era um pouquinho diferente: quando já dada ao 
conhecimento do público, não importa o tempo, não estiver satisfatoriamente 
acessível às necessidades, à ciência, à cultura, à formação da pessoa ou ao 
direito fundamental de acesso, inclusive obras esgotadas ou cuja divulgação 
tenha cessado há mais de dois anos, ou não exploradas em língua nacional. Eu 



gostaria muito de enfatizar a formação da pessoa, que é um requisito 
importante.  

O segundo tipo é a negativa de acesso, quando os titulares recusarem ou 
quando forem criados obstáculos não-razoáveis à exploração da obra. Aqui eu 
fazia uma proposta diversa: eu dava ao autor o direito de recusar-se. Só a 
terceiros titulares é que esse direito de recusar-se seria negado. Por mais que 
eu não seja seduzido pela idéia de direitos morais, eu acho que se deve dar 
esse direito ao autor. E esse é um ponto que eu, seguramente, não acredito 
que a redação nova seja compatível com o direito. Vem a ser, entre outras 
coisas, o famoso direito em face dos sucessores – por isso eu falo do autor e 
falo de terceiros, em particular os sucessores. 

O terceiro tipo é, convencionalmente, as obras órfãs, quando não se sabe 
quem é o titular que possa autorizar. Essa licença, então, garante o direito 
fundamental de acesso em face de um anônimo. Alguém tem que autorizar 
esse anônimo a resolver o impasse. O quarto tipo que eu sugeria é uma licença 
geral de abuso, que seria, necessariamente, objeto de decisão judicial. 
Evidentemente que abuso de direitos não precisa de uma capitulação 
específica – mas, outra vez, é sempre didático dizer que direitos autorais 
podem ser abusados, como quaisquer outros direitos. 

Por último, e aqui era interessante mesmo ter, assim como existe em matéria 
de patentes, seria interessante avisar ao CADE que existe a possibilidade de 
abuso do poder econômico em matéria de direito autoral. Há quatro anos, 
fazendo um levantamento de atuações de direito à concorrência em matéria de 
propriedade intelectual, eu descobri que é muito comum, na América do Sul 
toda, o uso do CADE local para resolver problemas de direito autoral, em 
algo muito latino-americano, que são os direitos de reprodução e acesso ao 
jogo de futebol. Então, é preciso saber que realmente todo mundo tem direito 
a assistir ao jogo de futebol.  

Na proposta do Ministério da Cultura, no que diz respeito às limitações da 
licença, excetuam-se as artes visuais do caso do item 1. Não me parece que 
seja razoável isso. A gente não pode dar a licença de primeiro tipo, a negativa 
de acesso, em relação aos artefatos, e talvez nem esse, porque você reproduzir 
os artefatos. A minha sugestão é que só diga das obras únicas, mas não as 
artes visuais, pois abrange muito mais coisas além dos artefatos.  

Na questão do atendimento ao devido processo legal, o que propõe o 
Ministério da Cultura parece razoável. E parece-me interessante como forma 
de explicitar que nessas licenças não se trará uma arbitrariedade, uma loucura 
administrativo-judicial, mas serão atendidos minuciosamente os requisitos do 
artigo 5º, LIV, da Constituição Federal.  

Quem poderá pedir? Diz a redação do Ministério da Cultura: “pessoa com 
legítimo interesse que tenha capacidade técnico-econômica”. O ponto que eu 
chamo atenção é o seguinte: assim como existe em TRIPs, artigo 31, em 



relação às patentes, eu acho que seria interessante, em termos de licenças 
compulsórias para o acesso ao patrimônio comum cultural da língua. Por que 
não o predominante? Temos uma comunidade de os países falantes de língua 
portuguesa que poderiam ser favorecidos por essa licença.  

Com relação ao pagamento necessário, o titular estará obrigatoriamente 
sujeito ao pagamento de remuneração justa, na forma em que o IBDA prover. 
Eu dizia, reproduzindo o art. 31 do TRIPs, que todas as hipóteses de licença 
não voluntárias serão sujeitas ao pagamento de remuneração justa e equitativa, 
para dizer que é justo para os dois lados, e em procedimento regular, que 
atende os imperativos do devido processo legal. Enfim, enfatizando o aspecto 
de ponderação, de equilíbrio através da redação – me parece que nunca é 
demais enfatizar que nunca estamos falando de força e de arbitrariedade, mas, 
ao contrário, de equilíbrio de interesses fundamentais. 

Sobre a notificação prévia: sempre que se puder descobrir quem é o titular 
antes da licença compulsória, é preciso pedir uma licença voluntária. A atual 
legislação fala de um prazo de início de exploração, que será definido pelo 
IBDA, necessário para garantir a célere oferta da obra no mercado nacional. 
Na questão da revogação, poderá a licença ser revogada pelo IBDA, que 
funciona como um árbitro, exercendo uma função medial em termos dos 
interesses. Me parece uma solução razoável.  

O licenciado ficará obrigado a zelar pela obra. Embora não seja o que eu tinha 
proposto, me parece razoável. É uma obrigação, já que é um interesse público: 
a licença nunca será por interesse privado, é sempre interesse do acesso, e 
evidentemente que quem a recebe deve zelar sobre o atendimento desse 
interesse. Sobre o sub-licenciamento, a proposta diz que o licenciamento 
compulsório não será objeto de sub-licenciamento. Recomendo a modificação 
desse texto devido à experiência que tivemos no licenciamento de patentes: 
nem sempre o beneficiário da licença terá capacidade de imprimir, de editar, 
de preparar a obra. Refletindo, eu preferiria ser um pouco mais explícito e 
recomendar ao Ministério da Cultura, que ainda que não usasse a minha 
redação, um pouco lenta, não deixasse de falar que a proibição do sub-
licenciamento, não importa na viabilização através de terceiros do poder 
conferido pela sub-licença.  

Aqui vem um ponto final que eu acho errado: um acréscimo que foi feito na 
proposta do Ministério da Cultura. “Fica vedada a concessão de licença nos 
casos em que houver conflito com o exercício dos direitos morais do autor”. 
Quer dizer que o direito moral de autor é algo tão absoluto que supera, em 
todas as hipóteses, o interesse da sociedade como um todo? Muitos autores 
questionam a fundamentalidade dos direitos morais. Ainda que fossem 
fundamentais, eles são sujeitos a ponderação. Pelo visto não. Os direitos 
morais estão acima do “Deus todo poderoso”, nem mesmo ele pode 
ponderar. Evidentemente, eu acho isso um absurdo. E com isso, eu termino 



aqui, a minha análise e exposição dos dispositivos de licença não-voluntárias. 
Eu só lembro que as licenças não-voluntárias são necessárias pra segurar algo 
que é novo na sensibilidade constitucional, mas não menos relevante. É o 
atendimento de uma forma aceitável de uma necessidade constitucional que é 
o direito de acesso – relativamente novo na sensibilidade jurídica, mas não por 
isso menos relevante. Em se tratando de licenças não-voluntárias, em relação 
a obras nacionais, as preocupações com a Convenção de Berna e TRIPs e 
com a regra de três passos não devem ser um empecilho para a concessão de 
licenças.  

 
QUESTIONAMENTOS 

Atílio Gorini: “No caso de obras órfãs, não há que se haver um procedimento 
claro para que se localizar os possíveis autores? Na forma como foi proposto 
há ônus para quem quer utilizar essa autorização. Não me parece que menções 
amplas a procedimentos sejam suficiente para deixar regulamentos futuros. 
Não passarão pelo crivo do Congresso. Pode criar uma insegurança jurídica.” 

É possível. Eu tenho uma proposta, que já apresentei em muitos Congressos 
promovidos pelo Ministério da Cultura, com um texto sobre como tratar obra 
órfã. Aqui, nós só estamos tratando da questão da licença não-voluntária. Mas 
como definir qual é a obra órfã, como se verifica a orfandade da obra 
abandonada, é algo que merece um pouco mais de cuidado. Mas não, 
necessariamente, necessita de uma norma legal passada pelo Congresso, desde 
que haja um conjunto de procedimentos que sejam razoáveis, previstos em 
abstrato e realizados em concreto, e que se dê a efetiva possibilidade de fixar 
que não existe titularidade reconhecível. Conseqüentemente, da presença da 
evidenciação de um interesse público no acesso (interesse de acesso da 
população, não interesse só do particular). A licença não-voluntária aqui 
construída, é uma licença para atender um interesse público de acesso, não 
para atender o interesse, por exemplo, de um cantor que não quer que outro 
artista grave uma música sua. É preciso, numa licença compulsória, que se 
evidencie a necessidade de um interesse público ao acesso daquela criação, 
esse é um ponto importante. Não é pra atender a interesses exclusivamente 
comerciais.  

O colega José Isaac Pilati levanta: “Quanto à legitimidade para requerer as 
licenças não-voluntárias, por que exigir os requisitos em um projeto de 
interesse coletivo?” 

O interesse coletivo, o público, o social, enfim, o interesse transcendental à 
pessoa, é um pressuposto à licença. O que se tem que levar em conta, no caso 
da concessão da licença compulsória, como instrumento excepcional que é, é 
de que o beneficiário tenha meios de efetivamente atender ao interesse social, 
público, coletivo. Então, faz parte da prudência, do uso de um instrumento 



excepcional, garantir que aquele a quem a licença é atribuída tenha condições 
de atender aquilo para o qual a licença é atribuída, ou seja, o interesse público.  

Nova pergunta, de Joana Canedo, tradutora: “Por causa dos sistemas novos, 
como o de impressão on demand, as editoras podem alegar que as obras não 
estão esgotadas.” 

O problema do esgotado não é hoje em dia, e nem nunca foi a falta de 
circulação. O problema é a falta de acesso. Se você não pode dar uma aula, 
exigindo um determinado livro que ninguém tem acesso, isso é um sinal de 
que vale considerar a necessidade de, em primeiro lugar, afrontar o titular dos 
direitos – autor ou sucessor do autor – para que dê acesso, dê os meios de 
acesso; ou, no caso de negativa, a hipótese de licença compulsória.  

 

 

Direito e literatura 
Denis Borges Barbosa 

“ ...melhor do que qualquer filósofo do direito poderia tê-lo feito” Jhering, "A Luta pelo 
Direito", 

 

O movimento que, nas universidades americanas, tomou o nome de Law and Literature 
960 certamente não subscreveu o juízo comparativo que Jhering fazia entre a filosofia a e 
a literatura 961. Posner, em seu livro sobre o tema, começa o texto citando J Habermas 
(sobre ...literatura...) 962; Max Horkheimer and Theodor Adorno são indicados como 
fontes inaugurais da tendência 963. Law & Literature vem a ser, apenas, umas das várias 
tendências anti-positivistas, que tenta atuar na formação do profissional do direito de 

                                           
960 James Boyd White, com The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression (Boston: 
Little, Brown and Company, 1973) é tido por ser o lançador dessa tendência. Vide, igualmente, Jane B. Baron Law, 
Literature, and the Problems of Interdisciplinarity, Yale Law Journal, Vol. 108, Pp. 1059-1085, March 1999; Fennell, 
Lee Anne, "Scarcity and Choice in Law and Literature" . http://www.legalessays.com, 2000 
http://ssrn.com/abstract=205036 ; Manderson, Desmond, "From Hunger to Love: Myths of the Source, Interpretation, 
and Constitution of Law in Children's Literature" . Cardozo Law School, Public Law Research Paper No. 64. 
http://ssrn.com/abstract=375260  

961 "CLS was officially started in 1977 at the conference at the University of Wisconsin-Madison, but its roots 
extend back to 1960 when many of its founding members participated in social activism surrounding the Civil Rights 
movement and the Vietnam War. Many CLS scholars entered law school in those years and began to apply the ideas, 
theories, and philosophies of post modernity (intellectual movements of the last half of the twentieth century) to the 
study of law. They borrowed from such diverse fields as social theory, political philosophy, economics, and literary 
theory.... Among noted CLS theorists are Roberto Mangabeira Unger, Robert W. Gordon, Morton J. Horwitz, Duncan 
Kenney...” , Narrative Jurisprudence James R. Elkins, encontrado em 
http://www.wvu.edu/~lawfac/jelkins/juris02/juris02/narrjuris.html 

962 Richard A Posner, Law and literature: a misunderstood relation, Harvard University Press, 1988. 

963 J. Allen Smith, "The Coming Renaissance in Law and Literature," 7 Maryland Law Forum 84, 84 (1977), 
reprinted in 30 Journal of Legal Education 13 (1979). 



forma a resgatar aspectos humanístico de que as carreiras jurídicas se afastaram sem, na 
verdade, se articular como uma prática de Direito 964. 

Tivemos, no Brasil, pelo menos dois importantes testemunhos de análise do texto 
literário, realizadas por juristas, mas com fins sociológicos, históricos ou de ciência 
política: a de Faoro, sobre Machado de Assis 965, e o de Eliane Junqueira 966.  

Os textos abaixo pretendem refazer, em parte, os mesmos percursos de Junqueira e 
Faoro, percorrendo elementos do mesmo material de base. Nossa  perspectiva é, porém, 
bem diversa, a de uma visão da literatura como uma luneta cética, própria para 
perscrutar o direito.  

Uma nota prévia  

A proposta deste trabalho não é certamente propedêutica; seu objetivo é examinar as 
noções do que é justiça num corpo cultural determinado, a literatura brasileira de ficção, 
do séc. XIX.  

Com a elaboração que os tema tem tomado no momento presente, especialmente como 
elemento da crítica ao positivismo jurídico, vale testar, num ambiente diverso do 
presente contexto histórico, e através dos testemunhos da literatura, qual era a noção de 
justiça. Qual, enfim, a eficácia de um discurso social que põe em questão, não o Direito 
Positivo, mas a Justiça.  

Não nos propomos, mas outros estudos poderiam fazê-lo, a tecer uma análise diacrônica 
que antepusesse a apreensão da Justiça de José de Alencar àquela de Rubem Fonseca, 
nem muito menos comparar o mesmo elemento temático da literatura à noção de Justiça 
na weltanshauung do brasileiro. Neste sentido, a proposição seria de pesquisa básica, 
não menos válida por ser prazerosa. 

O direito como tema e o direito como prática 

Não estamos, assim, tratando de Direito. Cabe aqui, uma vez mais, enunciar o que é a 
prática de Direito, excluindo dela outros discursos que, embora fontes de autoridade, 
não se constituem em peças do mecanismo da prática jurídica. O que é, no nosso 
entender, a prática do Direito?  

“Para não se ir mais longe, no Direito Civil Brasileiro, do 
Conselheiro Ribas 967, obra de 1880, o autor, após dar uma evolução 
histórica da noção de Direito, apoiando-se nas velhas distinções 
entre moral e norma jurídica, e entre sentimento filosófico do justo e 

                                           
964 “James Boyd White, credited for the scholarly work which helped bring about the resurgence of interest in law 
and literature, made studious efforts to avoid placing a jurisprudential label on his work, or ever attempting to say, 
"exactly" what kind of jurisprudence it was he was attempting to create (and it did look, at the time, look "new"). 
White reminded us, that what he wanted to do was something by way of performance rather than by way of definition 
and argument (the staple approach of the law review argument and the analytical philosopher). There are those who 
begin with scholarly work with a set of definitions and do so because they believe this way to be the basis of all 
rational inquiry. White, on different occasions and in different ways, argues that neither law nor jurisprudence can be 
best known by a set of labels and definitions.”, James R. Elkins, Notes on Narrative Jurisprudence: Its Origins & 
Branches, http://www.wvu.edu/~lawfac/jelkins/juris02/juris02/intro_remarks.html , visitado em 24/7/2004. 

965 Raymundo Faoro, Machado de Assis A Pirâmide e o Trapézio. Porto Alegre: Editora Globo, 1975. Vide 
Comparato, Fábio Konder. Raymundo Faoro historiador. Estud. av., maio/ago. 2003, vol.17, no.48, p.330-337. ISSN 
0103-4014. 

966 Eliane Botelho Junqueira, Literatura e Direito: Uma Outra Leitura do Mundo das Leis, Letra Capital, 1998 

967 Ed. fac-simile, Ed. Rio, 1977. 



existência social do fenômeno, introduz a noção romanística da 
jurisprudência. 

Ribas define como tal a “ciência do Direito unida ao hábito de aplicá-la”. A 
jurisprudência constaria, em sua parcela de “ciência”, da dogmática do Direito (“o 
conhecimento do Direito realmente existente em certa nação, e o verdadeiro sentido de 
seus textos”), da filosofia do Direito (“a crítica do Direito positivo”) e da história do 
Direito (“o conhecimento das fontes do Direito e das transformações por que têm 
passado”). Em sua vertente prática, a “jurisprudência” abrangeria a resposta às 
consultas, a advocacia forense e à atividade do magistrado. Os práticos do Direito, para 
Ribas, seriam leguleios, se conhecessem os textos da lei, sem saber interpretá-las; 
seriam jurisperitos, se conhecessem os textos e sua verdadeira interpretação, mas não 
aplicassem seu conhecimento; seriam rábulas, os aplicadores que ignorassem a 
interpretação e a “teoria científica”; e apenas mereceriam a designação de jurisprudentes 
os que reunissem “a ciência do Direito à perícia na sua aplicação”. 

O sentido estrito de “Direito”, a que se chegou até aqui, é precisamente a noção de 
Ribas nos dá da definição romanística de jurisprudência. Como se pode perceber, é uma 
técnica de interpretação de uma mensagem cultural pré-estabelecida, com vistas à 
aplicação política desta decifração. O processo comportaria um momento semiológico, 
de compreensão do enunciado jurídico aplicável à situação, e de um momento 
pragmático de atuação social, nos parâmetros e no sentido indicado pelo enunciado 
decifrado, enfatizando-se que é o segundo que determina a razão de ser do primeiro.” 968 

Fontes de autoridade. Como o dissemos, naquele trabalho de 1979, o discurso do 
Direito não visa ao conhecimento ôntico, ou à simples verdade lógica, mas sim à criação 
de uma autoridade nova. O trajeto do discurso jurídico vai de um ponto de partida, que é 
um núcleo de autoridade, a seu objetivo, que é a instituição de outra autoridade. A 
eleição de um conjunto de abstrações do pensamento jurídico para servir de cimento e 
argamassa de um problema da dogmática depende, fundamentalmente, da autoridade da 
fonte; e esta não é uma autoridade epistemológica, proveniente do valor das provas 
experimentais, ou do encadeamento lógico do raciocínio. Resume-se, como frisa 
Comparato 969, numa capacidade objetiva de prevenir ou solucionar conflitos. 

Citando ainda:  

No nível subjetivo, o jurista é parte de seu conhecimento, pois o pensamento jurídico 
traduz-se em vivência; tal conhecimento é autocentrado, e não se distingue neste ponto 
daquilo que classicamente se denomina "ideologia". No nível do episteme, o discurso é 
automotivado e auto-referencial, no narcisismo do que, uma vez mais, a teoria das 
ciências chama de "ideologia".  

De outra parte, a dogmática não visa à atuação no nível puramente abstrato, como o faz 
a ciência e, pelo menos à luz de suas propostas assumidas explicitamente, a ideologia. 
Não se entende a jurisprudência sem a interpenetração da "ciência" e do "hábito de 
aplicá-la". A poiesis é a justificação da auctoritas, e a "ciência" é uma produção de 
auctoritas; o que é o mesmo que dizer: o pensamento jurídico serve para criar normas, e 
as normas criadas pelo pensamento jurídico servem para atuações sociais concretas. 

Desta maneira, compartilhando da ideologia o processo de conhecimento auto-centrado, 
a dogmática participa da técnica na sua forma de criar conhecimentos para uma 
aplicação prática concreta.  

Sempre remontando ao trabalho anterior, à medida que se tece, o discurso que fala o 
Direito torna-se Direito, e adquire a autoridade do seu objeto. Evidentemente, a 

                                           
968 A Causa e a Autoridade, incluído em nosso Da Eficácia do Decreto Autônomo – Estudos de Direito Público, 
Lúmen Júris, 2002.  

969 Fábio Konder Comparato, Da licitude da participação da sociedade de capitais em sociedade de pessoas, Revista 
de Direito Mercantil, no. 28, nova série 



autoridade resulta, em última análise, da compatibilidade do enunciado específico com 
o sistema (não só normativo, mas doutrinário, jurisprudencial, etc), mesmo se se levar 
em conta a ação daquele sobre este, como parte do desenvolvimento do Direito. Como 
nota Carlos Maximiliano 970, em seu livro clássico, a opinião revolucionária e isolada de 
um jurista não pode ser tomada como fonte de Direito.  

Não é a toa que o Direito, em sua acepção tradicional, se alimenta com “os tópicos ou 
lugares comuns, a dialética, o bom senso, a razoabilidade, o senso de equilíbrio, a 
equidade, a prudência, restaurando a antiga concepção de Direito como juris prudentia” 
971.  

A prática do Direito e o parâmetro da literatura 

Em tal trabalho, nosso objetivo era delinear a cesura entre a prática do Direito e a 
prática da Ciência; mas, mesmo então, certos instrumentos da teoria da literatura se 
mostraram úteis. Assim é que, falando da transformação que um dado científico sofre ao 
ser inserido no discurso jurídico, dizíamos:  

Pode-se ilustrar as conseqüências deste deslocamento com o conceito de 
verossimilhança, da teoria literária. A figura histórica de Napoleão, um homem nascido 
na Córsega e falecido em Santa Helena, que foi imperador da França, preenche o 
personagem Napoleão de Tolstoi, em Guerra e Paz. O reconhecimento da pessoa 
empírica, histórica, contribui para a atmosfera do romance, mas o Napoleão de Tolstoi 
só existe no texto literário, e é construído para os fins literários. A tentativa de fazer 
corresponder o homem com o personagem resultaria em enfraquecimento do efeito 
estético; reversamente, um estudo histórico baseado no personagem seria um absurdo 
epistemológico. 

A verossimilhança vem a ser exatamente o aproveitamento estético desta presença de 
um mesmo elemento no mundo empírico e no universo romanesco. A fruição de um 
texto de ficção necessita de pontos de apoio, de pontes entre o mundo do leitor e o do 
romance; ao atravessar a ponte, e ao ter consciência que na outra margem, o Napoleão 
dos livros de História tem um outro valor, o valor que lhe atribui o sistema ficcional do 
livro, o leitor percebe que este sistema é diferente da estrutura do universo empírico. A 
eficácia da obra depende exatamente deste reconhecimento, pelo leitor, de que a 
narrativa é criação, e não descrição de fatos históricos. 

Como já visto, quando tratávamos das analogias e diferenças entre as regras da arte 
musical e as regras da arte do Direito, uma coisa é o efeito estético, e outra é o efeito de 
autoridade. Pode-se mesmo dizer que, na aplicação do conceito de verossimilhança, os 
efeitos são opostos. A jurisprudência toma o dado científico e o aproveita, retirando dele 
o benefício da autoridade científica; autoridade, porém, que só existe quando o dado 
está integrado no discurso da sua ciência de origem. De maneira contrária ao efeito 
estético, que é o efeito de reconhecimento da ficcionalidade de uma obra, o efeito de 
autoridade depende, neste caso, de se obscurecer a impertinência, a não integração do 
dado no sistema. 

Note-se que há, no discurso da literatura e no do Direito, um mesmo elemento de 
sedução, vale dizer de retórica de sistema (e não retórica de discurso singular): 

O efeito de autoridade aí é possível porque a jurisprudência, em sua vertente 
“científica”, surge como uma construção coerente, lógica. No dizer de Dante 972 “todas 
as coisas são arranjadas segundo uma certa ordem, e é esta ordem que constitui a forma 
pela qual o universo assemelha-se a Deus”. A coerência do sistema jurídico corresponde 
à ordem natural, e também à ordem da ciência. O dado transplantado está assim 

                                           
970 Carlos Maximiliano,. Hermenêutica Jurídica. Forense, 1979. 

971 Fernando Coelho. Lógica Jurídica e Interpretação das Leis. Forense, 1979, p. 16. 

972 Dante. A Comédia Humana, O Paraíso. p. 1103. 



valorado como se estivesse no sistema em que foi produzido; há uma verossimilhança 
de autoridade científica, resultante do poder intrínseco da logicidade e da 
correspondência. 

Este argumento de autoridade – a da logicidade do sistema jurídico – surgiria em tese à 
percepção dos homens como uma promessa de um mundo mais ordenado e justo 973.  

Não menos sistemática e ordenada é a construção literária, especialmente a romanesca 
974.  

Mas há uma diferença fundamental entre as duas imagens de ordenação e sistema: a 
imagem polida do Direito tenta vender-se como análoga à ordem imutável e serena da 
Natureza, enquanto que a eficácia da obra literária ficcional se baseia na consciência do 
leitor de que o universo que se lhe apresenta é ficto, artificial, obra do homem – no 
mecanismo mágico do estranhamento 975: 

"A função da arte seria então quebrar este automatismo, chamar a atenção para o 
próprio meio, para a própria palavra. É neste ' olhar para si mesmo' que residiria a 
língua poética, distinguindo-se da língua vulgar,prosaica, comum, prática. A partir desta 
dicotomia, criam-se novas categorias de análise: a 'desautomatização', o'estranhamento' 
ou, nas palavras mais precisas de Jacobson (1923), a 'deformação organizada' da língua 
comum pela língua poética. 976 

O estranhamento, aliás, como notou Levi-Strauss 977, é a fonte das delícias da obra de 
arte, eis que, construída como um modelo humano do mundo, na produção ficcional o 
leitor frui um universo que – por mais que seja reprodução do Universo natural – foi 
constructo de um semelhante, e evidencia o poder do homem sobre uma natureza, 
conquanto ficta. O poder ficto do homem – o jogo em que sua humanidade se faz 
onipotente - revivido pelo leitor só é prazeroso porque a obra é estranhada, evidenciada 
como algo distinto da Natureza 978.  

Essa curiosa e contraditória relação entre os constructos da literatura e do Direito 979 nos 
leva à questão, sempre central, das relações entre essas duas práticas e a categoria de 
ideologia.  

                                           
973 “Law conjures images of an ordered, just, decent, social world, even as it witnesses the particularized and real 
suffering that follows when reality does not justify our faith in law. (…)Law holds out the promise that we can shape, 
carefully and incrementally, a world that works, a world in which there is more caring and a more expansive sense of 
community than exist today”, James R. Elkins, "Pedagogy of Narrative: Symposium," 40 J. Legal Educ. 1-2 (1990)]. 

974 Mesmo que seja a ordem do caos, como o de Stéphan Mallarmé em Un coup de dès jamais n’abolira le hasard...., 
(Paris: Gallimard, 1976) 

975 No dizer de Victor Chklovski,, formalista russo, quanto ao estranhamento (ostraniêne): "A arte tem como 
procedimento o estranhamento das obras e da forma de acesso difícil que aumenta a dificuldade e o tempo da 
percepção, visto que, em arte, o processo perceptivo é um fim em si mesmo e deve ser prolongado". Chklovski, 
Victor. "A arte como procedimento". Tradução de Ana Maria Ribeiro Filipouski et al. In: Toledo, Dionísio (org). 
Teoria da Literatura: Formalistas russos. 1.ed. Porto Alegre: Globo, 1973, p. 39-56 

976 Cristóvão Tezza, Entre a Prosa e a Poesia: BAKHTIN e o Formalismo Russo - Editora Rocco. Rio de Janeiro. 
2003. 

977 Claude Lévi-Strauss, La pensée Sauvage, Paris, Plon, 1962 

978 O contraste natureza-ordem humana vai aparecer, aliás, como um dos temas da literatura brasileira do período de 
estudos. 

979 “the complex and slippery historical interactions of law and literature that shape and are shaped by an ever 
changing cultural idiom of justice”, Crane, Gregg D. “The Path of Law and Literature.” American Literary History 9 
(1997): 758-75. 



Ideologia, Literatura & Direito 

Em trabalho que já data de 36 anos, toquei na questão em análise: 

No caso do Direito, somente sob o crivo de uma ciência das ideologias se poderia tentar 
a aproximação <por cima>, ou seja, por meio de sua configuração aparente. A opção, 
que se impõe, é de, à imitação das demais ciências, tentar moldar entre a bruma das 
reconceptualizações a figura real – e inconsciente – do objeto do Direito 980. 

A problemática onde o estudo se incrustava era, obviamente, o estruturalismo de Levi-
Strauss e Althusser. Central, aí, a noção de ideologia, que Marx, a quem tal 
problemática é tributária, inicialmente descreveu, muito genericamente, como:  

"the life process of … individuals, … as they may appear in their own or other people's 
imagination, … what men say, imagine, conceive…men as narrated, thought of, 
imagine, conceived ..."981  

A noção de ideologia, embora muito impressionista nesse texto incial, como aliás 
conviria a seu objeto, não se resume à visão individual e subjetiva; estende-se 
certamente às expressões dessa visão na literatura – e em outras modalidades de 
discurso 982. O ponto chave da noção é causação dessa consciência, que, renegando 
qualquer idealismo, Marx localiza na instância real e, nela, radicada no econômico: 

Life is not determined by consciousness, but consciousness by life. In the first method 
of approach the starting point is consciousness taken as the living individual; in the 
second method, which conforms to real life, it is the real living individuals themselves, 
and consciousness is considered solely as their consciousness 983. 

Ideologia, assim, na proporção em que reflita a visão de uma classe, definida pela sua 
função econômica, é parcial e interessada. Assim, em face da hipótese de uma 
linguagem denotativa e precisa, como se quer a ciência, o fluir do verbo ideológico seria 
distorcido e enganoso. Embora capaz de atuar sobre a História, progressiva ou 
regressivamente, pela sua eficácia na consciência dos homens, e, em particular, da sua 
consciência de classe, a ideologia não teria, na visão de Marx, uma História própria: 

The phantoms formed in the human brain are also, necessarily, sublimates of their 
material life-process, which is empirically verifiable and bound to material premises. 
Morality, religion, metaphysics, all the rest of ideology and their corresponding forms 
of consciousness, thus no longer retain the semblance of independence. They have no 
history, no development; but men, developing their material production and their 
material intercourse, alter, along with this their real existence, their thinking and the 
products of their thinking 984. 

A fantasmagoria a que se refere Marx teria, obviamente, uma manifestação privilegiada 
na literatura ficcional. Mas, no tocante à expressão literária, a ideologia, tal como ela 
remanesce na consciência individual ou coletiva, é transformada pela construção 
ficcional, na qual o efeito do sistema ficcional re-qualifica e re-significa o seu valor:  

According to Marx the social contradictions which inform a given literary work may be 
so  
mediated within the work as to provide true and penetrating insights into human life. 

                                           
980 O Objeto da Ciência Jurídica, Revista de Cultura Vozes, Ano 1968 – volume LXVIII – abril 1974 nº 3.  

981 Karl Marx and Frederick Engels, The German Ideology, ed. C. J. Arthur (New York, 1970), pp. 46-47. 

982 "Thus 'ideology', for example, refers at times to all ideas, sometimes to normative and other ideas which are 
considered unscientific, and sometimes to such ideas only in so far as they serve the interests of a class." Bertell 
Ollmann, Alienation: Marx's Conception of Man in Capitalist Society (Cambridge England, 1971), p. 6. 

983 Op.cit., loc. cit. 

984 Op.cit., loc. cit. 



Whatever ideological preconceptions the writer entertains, the writer may present 
subjective aspects of life, distort facts or achieve sensual forms in ways which reveal 
human realities hidden behind ideological expressions. Indeed, Marx found this to be 
the case even in the work of writers who were consciously motivated by conservative or 
reactionary ideas 985. 

Assim, como notou Lukacs 986, a ideologia burguesa refletida nos romances de Balzac 
teria uma pungência e clareza mais veemente do que todo o corpo crítico da ciência 
social contemporânea a Eugenie Grandet. Exatamente como Jhering, Marx sentiu que a 
clareza da visão literária ultrapassaria de muito a crítica científica de então. Claramente 
se evoca, aqui, a noção de estranhamento, a que nos referimos na seção anterior deste 
trabalho.  

Para essa perspectiva marxista, o Direito seria outro dos discursos da ideologia, 
caracterizado por uma ilusão de que a instância do jurídico predominaria sobre outras 
práticas sociais: 

Marx attacks the concept of law as a structure standing above society, as an independent 
force with a history of its own, a concept paralleled in literary studies by the New 
Criticism's views of literature and literary texts. He finds in legal ideology the same 
difficulty as in other areas of ideology: the ideologists, consigned by the prevalent 
division of labor in a given social structure to develop their expertise in a certain branch 
of ideology, develop, along with this,  
the illusion that the subject which they study determines social life as a whole. Thus 
jurists tend to believe that the law and the state determine the life of society as a whole, 
and indeed their own daily activity leads them to this belief. In the Marxian view, 
however, it is social life, particularly its economic aspects, that determines the nature of 
law and the state in a given society. 987 

Através de categorias como a de “igualdade”, o Direito implementaria a estrutura de 
poder que reforça a classe dominante: 

The majestic equality of the laws . . . forbids rich and poor alike to sleep under the 
bridges, to beg in the streets, and to steal their bread. This equality is one of the benefits 
of the Revolution. 'Why, that revolution was effected by madmen and idiots for the 
benefit of those who had acquired the wealth of the crown. It resulted in the enrichment 
of cunning peasants and money-lending bourgeois. In the name of equality it founded 
the empire of wealth. 988 

                                           
985 Harold Suretsky,The Concept Of Ideology And Its Applicability To Law And Literature Studies, Legal Studies 
Forum, Volume 4, Number 3 (1981). O autor cita, no contexto, S. S. Prawer, Karl Marx and World Literature 
(Oxford, 1976). p. 98, e prossegue: “The Hungarian critic Georg Lukacs and British academic Raymond Williams are 
perhaps the most faithful twentieth century elaborators of Marx's understanding of ideology and literature, although 
Lukacs and Williams have hardly won the full. endorsement of other Marxian scholars. French Marxian theoreticians 
Louis Althusser and Peter Macherey, to name only two, have also attempted to elaborate the relationship of ideology 
and literature. While Marx's basic position is clear, many important secondary questions regarding ideology and 
literature remain to be debated”.  

986 Georg Lukacs, Balzac et le réalisme français, préface de Gérard Gengembre, nouvelle édition, La Découverte, 
1999. Para o autor, Balzac e Marx formaram uma aliança natural, já por ser um fato que que Marx leu Balzac com 
fascínio, e o citou repetidamente no O Capital. Engels chegou a dizer, em carta a Margaret Harkness, que ele e Marx 
tinham aprendido mais de Balzac do que de todos os cientistas sociais do século. Quanto ao romancista, diz Lukacs: 
"cette élaboration des principales déterminations de la vie sociale dans son processus d'évolution historique, leur 
peinture selon leur manifestation chez les différents individus", "pourquoi [Balzac] peut montrer concrètement dans 
un épisode quelconque des événements sociaux les grandes forces qui régissent l'évolution sociale."  

987 Suretsky, op. cit.  

988 Marx e Engels, The German Ideology, op. cit., p. 81. 



A ideologia mediada pelo sistema 

No nosso trabalho de 1974, propusemos uma alternativa a essa visão de um Direito que 
é puro exercício de ideologia e implementação de poder dominante, usando como 
elemento heurístico a categoria de rito:  

(...) o rito é uma cadeia de significantes, expresso em condutas que denotam um 
determinado complexo mítico. Embora, na realidade, subsistindo ao nível da expressão, 
o rito aparece à interpretação racional como significado, ao menos para aqueles que o 
tem como relato a uma situação mítica. Mais precisamente, todos que praticam o rito 
não o percebem como expressão de um determinado complexo mítico, emprestando-lhe 
seja a condição de meio de comunicação com um receptor hipotético (a divindade) seja, 
como ação cristalizada a qual já se retirou qual quer sentido, o estatuto de uma ação 
social automática (que vem na verdade confrontar), ainda no plano da superestrutura , 
com um complexo ideológico). O importante – mesmo se a ligação mito-ritual seja 
consciente – é a atualização de um esquema conceptual ao desempenho de uma prática. 

Preexistente, há uma estrutura, que é posta entre parênteses, socialmente reafirmada por 
acontecimentos dirigidos, visando à evidenciação daquela mesma estrutura: a ação leva 
ao conceito, após o conceito ter conduzido à ação. (...)o que importa é frisar que, 
enquanto significante, o ritual é tomado como significado. 

Como, entre toda a faixa de sons audíveis, o espírito humano isolou um determinado 
número daqueles como significantes, por meio de oposições que se conjugam 
binariamente, o modelo jurídico confere, entre a totalidade das ações possíveis, a 
algumas dentre estas o caráter de significativas. O sistema jurídico agindo 
evidentemente em nível muito mais dilatado do que a linguagem, procede da mesma 
maneira do que esta ao estabelecer uma fronteira (se bem que flexível) entre o 
pertinente e o não-pertinente. Ao tipificar, por exemplo, determinada ação faz mais do 
que elegê-la como significante para um conjunto de articulações. 

(...)O Sistema das condutas consideradas como significantes, como um todo, é aposto a 
um sistema de significados, ou seja, de condutas que o Direito articula àquelas: à ação 
considerada como crime o Direito faz corresponder uma ação considerada como pena. 
Posto como sistema semiológico, ao significante (ação) é articulado um significado 
(ação-pena). O paralelo é tanto mais evidente quando se percebe que uma lei não é outra 
coisa se não dicionário, um repositório de mensagens emitidas e recebidas; e, 
claramente, um contrato não se diferencia de uma lei em um caráter semiológico: ambos 
são códigos onde não-prestação e sanção são articulados 

Entre a cadeia de significantes e a de significados repousa uma estrutura oblíqua que 
vem a ser o sistema de relações de significação. Como já foi dito acima, as relações não 
se dão termo a termo, mas entre sistemas complexos, o que explica a aparente 
arbitrariedade entre uma ação e uma sanção, evidenciada além das reconceptualizações 
que a legitimam num dado complexo ideológico. Aí, neste conjunto estruturado, se acha 
o objeto da Ciência Jurídica. 

Como visto, o ritual é a atualização de um esquema conceptual, reflexivamente 
disposto, visando exatamente à revelação da estrutura que lhe dá origem. A lei, esquema 
consciente, considera, simétrica e inversamente, uma ação para atribuí-la um 
significado, isto é, para considera-la significante. O rito conscientiza uma estrutura, a lei 
estrutura uma ação, dotando-a (ou não) de pertinência. 

Em suma, o mito significa uma ação, a priori, a lei o faz a posteriori; o mito surge à 
consciência como significado, a ação submetida à lei como significante. 

Porém o ponto comum é o relacionamento entre um dado de superestrutura e uma 
prática: o ritual exprime indiretamente uma mítica, o Direito (considerado como 
estrutura que tem como termos o sistema de ações significantes e o sistema de ações 
significado) expressa diretamente uma ideologia 989. Portanto, como fonologia, o Direito 

                                           
989 Teríamos hoje que reparar: não expressa diretamente a ideologia, mas sim mediada necessariamente pelo 
sistema, eis que mesmo a causalidade significativa é uma causalidade estrutural. Para suscitar tal conceito, devido à 



age em nível microssociológico, pressupondo não só uma infra-estrutura, como uma 
ideologia da qual é a expressão consciente, e como qualquer ciência das superestruturas, 
o esquema conceptual que, senão imutável e comum a todos os povos, é merecedor de 
uma análise profunda de sua permanência, relativa ao estágio de desenvolvimento da 
humanidade 990. 

A proposta, assim, é tomar o direito não como uma fantasmagoria, representação parcial e difusa da realidade 
social, mas como um sistema de significação, enfatizando-se o sistema e a causalidade interna a ele como 
elemento cintilante.  

Uma possível epifania 
Ora, esse sistema, como o sistema da ficção, modifica o sentido que cada uma de suas normas, de per si, teria. 
Assim como Napoleão em Guerra e Paz é outro, que não “o” Napoleão histórico, e ganha significado 
específico através da oposição com seu personagem oposicional, General Kutuzov, também cada norma 
ganha sentido do conjunto das outras normas legais, da doutrina, das tendências jurisprudenciais, da entrada 
de uma norma oposicional no sistema, e assim por diante. A igualdade, a que tanto ridicularizava Marx e 
Engels, ainda que uma meta-norma, pode ter o valor de recusar a um homem negro a legitimidade ad causam, 
por ser coisa (como no caso Dred Scott, de 1857, que veremos adiante) ou de assegurar cotas a negros na 
admissão às universidades, sem abalo na norma legislada singular, e sem interveniência do órgão político. 

Essa mesma complexidade, impactando centrifugamente na ideologia individual ou coletiva, pode atuar no 
mundo concreto (como a repercussão do próprio caso Dred Scott) de forma análoga ao que ocorre com o 
sistema ficcional da literatura (para ficar no mesmo tema, o impacto de Uncle Tom's Cabin de Harriet 
Beecher Stowe ou de Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, no Brasil, no ímpeto abolicionista). Tudo isso 
ocorrendo num contexto em que a instância do econômico ao menos em seus elementos mais medulares, não 
sofria modificação que justificasse, mecanicamente, a mudança ideológica e histórica 991.  

Mas nosso instrumento heurístico, desta vez, não é a análise do impacto da literatura ou do direito sobre a 
ideologia social, mas o uso do subsistema literário como speculum mundi do Direito. Assim, uma primeira 
questão teórica pertinente é a relevância dessa imagem especular, num outro sistema superestrutural, para a 
prática do Direito.  

A nossa resposta é: toda ou nenhuma. Todo discurso estranho à prática do Direito, como a Ciência ou a 
Filosofia, é incorporado e utilizado como insumo na produção do efeito-autoridade, próprio da prática 
jurídica. Assim, até mesmo o olhar percuciente sobre a imagem do Direito na literatura pode ser 
reaproveitado pelo Direito para fazer-se autoridade.  

Mas a segunda questão teórica é a pertinência deste exercício para o conhecimento do 
direito. Para o conhecimento conceitual (begriff) talvez – ainda - pouco. Mas para a 
iluminação do sentido e limites de nossa prática, o clarão da literatura pode ser pura 
epifania, como foi para Marx a leitura de Balzac992. 

                                                                                                                            
tradição de Spinoza, Marx, Lenin, Gramsci, Mao e especialmente Althusser, vide Etienne Balibar: Structural 
Causality, Overdetermination, and Antagonism, in Postmodern Materialism and the Future of Marxist Theory: Essays 
in the Althusserian Tradition, Edited by Antonio Callari and David F. Ruccio, Wesleyan University Press, 1996. 

990 A proposta final, de análise de elementos constantes dos sistemas jurídicos, sejam num deslocamento histórico, 
seja na sincronia da diversidade cultural, atende a uma observação do mesmo trabalho: “A diversidade dos sistemas 
jurídicos é tão desorientadora como o foi a diferença entre os idiomas para a Lingüística”. Trinta anos depois desse 
texto, retomei a proposta de tal análise em Contra os Direitos Humanos - A Opressão do universalismo, encontrado 
em http://denisbarbosa.addr.com/universalismo.doc . Um exemplo interessante dessa pesquisa de constantes jurídicos 
é a proposta de George Fletcher de uma Gramática Universal do Direito Penal, Basic Concepts of Criminal Law, 
Oxford University Press, New York, 1998, onde o autor distingue uma estrutura profunda em uma série de sistemas 
jurídicos de pares oposicionais, como ocorre na oposição significativa básica entre fonemas. Não menos relevante 
será o trabalho da antropologia jurídica, havendo já sido determinada a existência de uma série de universais relativos 
ao Direito Penal, Stuart P. Green em The Universal Grammar of Criminal Law, Michigan Law Review, 2000.  

991 Para, aqui, recuperar o sentido althusseriano de causalidade estrutural e sobre determinação.  

992 Herbert Marcuse, The Aesthetic Dimension: Toward a Critique of Marxist Aesthetics (Boston, 1978), p. xi "A 
work of art can be called revolutionary if, by virtue of the aesthetic transformation, it represents, in the exemplary 
fate of individuals, the prevailing unfreedom and the rebelling forces, thus breaking through the mystified (and 
petrified) social reality, and opening the horizon of change (liberation)." "In this sense, every authentic work of art 
would be revolutionary, i.e., subversive of perception and understanding, an indictment of the established reality, the 
appearance of the image of liberation." .  



Sobre o acervo estudado 

Cabe aqui uma pequena nota sistemática. O nosso acervo se concentra na ficção do 
século XIX; mas há autores citados que estão além ou aquém do período em questão, ou 
não exatamente no espaço da ficção. Teve-se, a todo tempo, clara noção dessas 
imprecisões, mas o critério foi de relevância e pertinência, e esperamos que o resultado 
conduza a relevar-nos as inexatidões.  

As Noções de Justiça na Ficção Brasileira do Século XIX 

A clareza da visão do poeta 

O Mercador de Veneza, desde sua primeira encenação por Shakespeare em 1596, foi, e 
possivelmente é 993, um dos exemplos mais claros da eficácia da inter-relação da 
literatura e do Direito. Leu-se no mundo todo o texto de Jhering, de 1872 :  

"Eu anseio pelo Direito.' 994 Nessas quatro palavras, o poeta 
descreveu a relação do Direito, em seu sentido subjetivo, com o 
Direito em seu sentido objetivo, definindo o sentido do termo como 
uma luta pelo direito, melhor do que qualquer filósofo do direito 
poderia tê-lo feito. Essas quatro palavras transformam a 
reivindicação de Shylock em uma questão de Direito Veneziano.  

A que dimensões poderosas, gigantescas, o homem fraco cresce, quando enuncia estas 
palavras: não é mais o judeu que exige sua libra da carne; é o próprio Direito de Veneza 
que bate às portas da Justiça; pois o seu direito e o Direito de Veneza são uma só coisa; 
ambos se erguem ou perecem juntos. E quando Shylock sucumbe finalmente sob o peso 
da decisão do juiz, que descarta seu direito com uma exibição chocante de humorismo, 
quando ele se vê perseguido por um desprezo amargo, curvado, quebrado, confundido, 
quem não sente que – assim como ele – o Direito Veneziano é humilhado; que não é o 
judeu Shylock que se vai em dor, mas a figura típica do judeu da idade média, esse paria 
da sociedade que clamou em vão pela justiça?  

Seu destino é eminentemente trágico, não porque seus direitos são ele mesmo, mas 
porque o judeu da Idade Média tem fé no Direito – pode-se dizer como se fosse uma fé 
cristã – na firmeza do Direito, como se fosse uma rocha que nada pudesse mover, 
sensação que até mesmo o juiz parecia compartilhar, até o momento que a catástrofe 
recai como um trovão, que a ilusão seja removida, e que Shylock permaneça apenas 
como um judeu medieval a quem a justiça só existe como uma fraude” 995.  

O texto do jurista alemão aponta para a eficácia da literatura como descritor e análise do 
fenômeno jurídico, no seu dizer “ ...melhor do que qualquer filósofo do direito poderia 
tê-lo feito”. A profundidade da visão de Shakespeare, descrevendo a demanda de 
Shylock como um anseio, mais forte do que isso, uma sede, fome ou desejo físico pelo 

                                           
993 Colmo, Christopher A., Law and Love in Shakespeare's The Merchant of Venice, 26 Oklahoma City University 
Law Review 307 (2001), “ The Merchant of Venice is a study of law and love without the kind of community that 
can provide a sense of belonging and a basis for self-knowledge”. Vide também John Denvir, William Shakespeare 
and the Jurisprudence of Comedy, Stanford Law Review, 39 (1987), 825-49. Shakespeare ainda, mas falando de 
Julius Cesra: Philadelphoff-Puren, Nina and Rush, Peter, "Fatal (F)Laws: Law, Literature and Writing" . Law and 
Critique, Vol. 14, pp. 191-211, 2003 http://ssrn.com/abstract=473044  

994 My deeds upon my head! I crave the law, The penalty and forfeit of my bond. 

995 O testemunho da universalidade de Jhering está no fato de que o texto foi traduzido de uma decisão da Suprema 
Corte da Filipinas, no caso G.R. No. L-99, de 16 de Novembro de 1945, PIO DURAN vs. SALVADOR ABAD 
SANTOS, encontrado em http://www.lawphil.net/judjuris/juri1945/nov1945/gr_l-99_1945.html , visitado em 
23/7/2004. 



Direito, demarcaria a intensidade da relação entre a pretensão do credor e o direito 
objetivo.  

A construção da justiça como valor 

A noção de justiça como valor, na nossa ficção do séc. XIX, nada tem de sistemática e 
racional. De outro lado, é polimorfa e sutil. O seu significado é enriquecido pelas 
oposições de termos logicamente contrastados.  Acompanhemos essa construção. 

A justiça de Deus e a dos homens 

O primeiro par oposicional é a da ação divina e dos limites humanos.  

Ah! mundo! mundo! abismo insondável, que tragas tantas vítimas!... 

Ah! Sociedade estúpida! que escarneces da desgraça!... 

Ah! Justiça! Justiça! palavra irrisória, que nunca punes o 
criminoso!... 

Mas há a de Deus, e essa...é justa! (ABREU, Casimiro de. Carolina. 
in SILVEIRA, Sousa da (org.). Obras de Casimiro de Abreu. 2ª ed. 
Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura -MEC, 1955) 

Além deste traço distintivo entre os dois termos - a falibilidade - qual o teor dessas 
justiças? Não há um desenho completo de seus limites nos textos visitados, mas, 
valendo-se da co-polinização da cultura portuguesa e brasileira da época, assim como da 
tradição cultural anterior, vamos tentar preencher os claros. 

Que há de original e de individual em todas essas idéias, homem? 
Pensas que o rabi as tirou da abundância do seu coração? Está cheia 
delas a nossa doutrina!... Queres ouvir falar de amor, de caridade, de 
igualdade? Lê o livro de Jesus, filho de Sidrá... Tudo isso o pregou 
Hilel; tudo isso o disse Esquemaia! Cousas tão justas se encontram 
nos livros pagãos que são, ao pé dos nossos, como o lodo ao pé da 
água pura de Siloé!... Vós mesmos, os essênios, tendes preceitos 
melhores!... Os rabis de Babilônia, de Alexandria, ensinaram sempre 
leis puras de justiça e de igualdade! E ensinou-as o teu amigo 
Iocanã, a quem chamais o Batista, que lá acabou tão miseravelmente 
num ergástulo de Maqueros. A relíquia, de Eça de Queirós Fonte: 
QUEIRÓS, Eça de. A Relíquia. S. Paulo: Publifolha, 1997. 
(Biblioteca Folha). 

Um conteúdo possível da justiça divina é o da inexorabilidade: 

 - Verdugo! - bradou Álvaro, não podendo mais sopear sua 
indignação. - A mão da justiça divina pesa enfim sobre ti para punir 
tuas monstruosas atrocidades. Bernardo Guimarães, A escrava Isaura  

 

(...) E só então é que esses dois homens compreenderam o papel, que 
deviam representar nesse drama. 

— Miserável! Foste tu! bradou Augusto lívido de cólera agarrando 
Fernando por um braço.  

Este levou a mão ao peito, os olhos injetaram-se-lhe de sangue, 
sentiu vergarem-lhe as pernas e ferido por uma apoplexia fulminante 
caiu redondamente no chão. Na queda, roçou com a cabeça a orla do 
vestido de Carolina. 



A justiça de Deus foi terrível!...O algoz expirou aos pés da vítima! 
(Carolina)  

A justiça dos homens, de outro lado, é a da imperfeição e da imprevisibilidade: 

Outrossim, afeiçoei me à contemplação da injustiça humana, inclinei 
me a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, 
não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e 
lugares. Minha mãe doutrinava me a seu modo, fazia me decorar 
alguns preceitos e orações; mas eu sentia que, mais do que as 
orações, me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o 
espírito, que a faz viver, para se tomar uma vã fórmula. De manhã, 
antes do mingau, e de noite, antes da cama, pedia a Deus que me 
perdoasse, assim como eu perdoava aos meus devedores; mas entre a 
manhã e a noite fazia uma grande maldade, e meu pai, passado o 
alvoroço, dava me pancadinhas na cara, e exclamava a rir: Ah! 
brejeiro! ah! brejeiro! Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado 
de Assis Fonte:Assis, Machado de. Obra Completa. vol. I, Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1994 

Não há razão para esperar que qualquer das opções políticas dos homens tenha mais 
sintonia com a justiça divina: 

 - Deus seja com...  

 - Com quem, minha irmã?  

 - Com quem tiver justiça.  

 - Nenhum a tem. De um lado e de outro está a ambição e a cobiça, 
de um lado e de outro a imoralidade, a perdição e o desprezo da 
palavra de Deus. Por isso, vença quem vencer, nenhum há de 
triunfar. (Viagens na Minha Terra Almeida Garret)  

Natureza e justiça 

A segunda oposição é entre Justiça cultural e Justiça natural. O tema perpassa, mas não 
se esgota, na dicotomia entre direito natural divino e natural. Não é específico do séc. 
XIX, como indica a tomada de um mote de Bocage (séc. XVIII) por Augusto dos Anjos: 

O CONDENADO 

 Folga a Justiça e geme a natureza 

 Bocage 

Alma feita somente de granito, 

Condenada a sofrer cruel tortura 

Pela rua sombria d'amargura 

- Ei-lo que passa - réprobo maldito 

. 

Olhar ao chão cravado e sempre fito, 

Parece contemplar a sepultura 

Das suas ilusões que a desventura 

Desfez em pó no hórrido delito. 

 



E, à cruz da expiação subindo mudo, 

A vida a lhe fugir já sente prestes 

Quando ao golpe do algoz, calou-se tudo. 

 

O mundo é um sepulcro de tristeza. 

Ali, por entre matas de ciprestes, 

Folga a justiça e geme a natureza. (Poemas Esquecidos, Augusto dos 
Anjos) 

O mote, no soneto de Bocage, representa a oposição ainda mais intensamente:  

Das leis se cumpre a salutar dureza; 

Sai a alma dentre o véu da humanidade; 

Folga a Justiça, e geme a Natureza. 

Assim, a pena de morte, como (veremos adiante) a escravidão é assimilada à cultura, 
algo que o Poder Legislativo não pode atar ou desatar: 

Como Cícero, sou um dos mais ardentes apologistas da lei natural, 
da eqüidade; como ele, entendo que a lei é a equidade;- a razão 
suprema gravada em nossa natureza, inscrita em todos os corações, 
imutável, eterna, cuja voz nos traça nossos deveres, de que o Senado 
não nos pode desligar, e cujo império se estende a todos os povos; 
lei que só Deus concebera, discutira e publicara. (Notas Semanais, 
de Machado de Assis Texto-fonte: Machado de Assis, Obra 
Completa, vol. III, Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1994). 

A citação ilustrada de Machado não distingue as teses de Cícero das de direito divino; 
mas claramente cesura o espaço da cultura do da natureza. 

Outro termo relevante para a construção dessa significação é a oposição, um pouco 
imprecisa, entre justiça estrita e justiça natural. Vejamos como, num só texto, e 
dependendo da função tópica do personagem na narrativa, esses dois elementos tomam 
significados divergentes entre si, embora haja carga positiva, mais instável, no sentido 
de “estrito” : 

- Aconteceu  o  que  eu  previa,  um  erro, disse ele. Não houve  
lacuna,  mas  excesso. O reconhecimento dessa filha é um excesso 
de ternura, muito bonito, mas pouco prático. Um legado era 
suficiente; nada mais. A estrita justiça... - A  estrita  justiça  é  a  
vontade de meu pai, redargüiu Estácio. - Seu  pai  foi  generoso,  
disse  Camargo; resta saber se podia sê-lo à custa de direitos alheios. 
- Os meus? Não os alego.   

(...) Contudo,  qualquer  que  ela  fosse,  uma vez que seu   pai  assim  
o  ordenava,  levado  por  sentimentos  de eqüidade  ou  impulsos  da  
natureza,  ele  a  aceitava  tal qual,  sem  pesar  nem  reserva.     

(...) Posto  que  ele  não  tivesse  nunca  preterido os deveres  que  
lhe  impunha  o  vínculo  espiritual,  dando à fazendeira  todas  as  
provas  possíveis de um grande afeto, ainda    assim  era  de  recear  
que  a  última  vontade  da moribunda  não  trouxesse  o  cunho  da 
estrita justiça, ou, quando  menos,    de    razoável    eqüidade.  



(...) - Aquele  homem  falou verdade; mas nem a lei nem a Igreja se  
contentam  com  essa simples verdade. Em oposição a ela, há  a  
declaração  derradeira  de  um morto. A justiça civil exige  mais  do  
que palavras e lágrimas; a eclesiástica não extingue com um traço de 
pena, a afirmação póstuma. (Helena,   Machado de Assis) 

A justiça “estrita” é a natural ou a humana:? Aqui, a justiça eclesiástica, ou canônica, e 
a civil estão no mesmo plano em face da justiça natural. O pai quer reconhecer a filha, 
mesmo sem necessidade. Nem o cuidado patrimonial, assim a simples justiça civil, seria 
posta em questão. Mas a análise de utilidade  posta de lado: o pai deve aceitar a filha, a 
natureza o quer, mesmo contra a lei civil ou a Igreja. Clara está a oposição 
natureza/cultura.  

Justiça como igualdade 

O valor igualdade, como expressão de justiça., aparece na literatura em análise como 
dois termos oposicionais sob o mesmo gênero: como invariabilidade e como 
adaptabilidade. 

Comecemos pela noção de invariabilidade. Numa das raríssimas valorizações positivas 
das funções da justiça do nosso repositório, o major Vidigal de Memórias de um 
sargento de milícias, de Manuel Antonio de Almeida, conduz sua ação administrativa 
sem distinção de classe e condição: 

Neste ínterim a cigana muito perturbada olhava repetidas vezes para 
a porta do quarto, dando sinais da mais viva inquietação. Não 
escapou isto ao Vidigal, que no fim de tudo disse a um granadeiro: - 
Revista aquele quarto... A cigana deu um grito; o granadeiro 
obedeceu e entrou no quarto: ouviu-se então um pequeno rumor, e o 
Vidigal disse logo cá de fora: - Traz para cá quem estiver lá dentro. 
No mesmo instante viu aparecer o granadeiro trazendo pelo braço o 
Rev. mestre-de-cerimônias em ceroulas curtas e largas, de meias 
pretas, sapatos de fivela, e solidéu à cabeça. Apesar dos aparos em 
que se achavam, todos desataram a rir: só ele e a cigana choravam de 
envergonhados. Esta última pôs-se aos pés do Vidigal, mas ele foi 
inflexível; e o Rev. foi conduzido com os outros para a casa da 
guarda na Sé, sendo-lhe apenas permitido pôr-se em hábitos mais 
decentes. 

Essa noção se espraia pela igualdade como dever do agente público. A consciência da 
isonomia na forma que, hoje, se inscreve no caput do art. 37 da Carta de 1988, é 
expressa num texto jornalístico das fronteiras do séc. XX, na escrita acerba de Lima 
Barreto: 

Os Achados dos Subterrâneos  - O Crucifixo de Ouro e o Candieiro 
de Ferro 

O Sr. Rodrigues Alves, logo ao saber do encontro do crucifixo de 
ouro, numa das galerias do morro do Castelo, foi pronunciando o 
venha a nós e chamando aos peitos o objeto achado pelo Dr. Dutra. 
Por seu lado, o Dr. Frontin, que para estas coisas não é mole, foi se 
apossando do candieiro de ferro, encontrado na sala abobadada. (...)  

Qualquer cidadão tem tanto direito ao crucifixo e ao candieiro como 
os srs. Rodrigues Alves ou Frontin.(...) 

Há, porém, uma casa mantida exatamente para guardar semelhantes 
objetos: é o Museu Nacional. 



Por que não mandaram para lá o crucifixo e o candieiro? 

Então o Sr. Rodrigues Alves ou o Dr. Frontin, numa terra em que 
todos são iguais, podem se apossar de objetos encontrados em 
terrenos do Estado e encontrados quando se faziam escavações por 
conta desse mesmo Estado? 

Se assim é, mandemos plantar batatas a tal igualdade, porque 
nenhum deles é melhor do que qualquer homem do povo, único 
pagante dos trabalhos feitos no morro do Castelo. 

Vamos lá, Sr. Rodrigues Alves e Dr. Frontin, entreguem ao Museu 
Nacional o que lhes não pertence: isto aqui não é, positivamente, a 
casa da mãe Joana.  

(BARRETO, Lima. O Subterrâneo do Morro do Castelo. Correio da 
Manhã - edições de 28-29/4/1905, 2-10/5/1905, 12/5/1905, 14-
15/5/1905, 19-21/5/1905, 23-28/5/1905, 30/5/1905, 1/6/1905, 
3/6/1905). 

E não menos ferina é a análise das relações de consumo segundo Machado de Assis: 

Talvez o Ferrari imagine que, sendo igual o preço, iguais devem ser 
as vantagens; mas esse erro do empresário origina-se na persuasão 
de que ele fez um contrato igual e perfeito com todos os assinantes. 
Não fez. A igualdade única é a do preço; no mais, quem lhes 
sustenta a empresa são os assinantes da primeira série, - o maior 
número. Nem o preço serviu nunca de bitola à distribuição das 
vantagens. No antigo regímen, o terceiro estado pagava o imposto e 
não comandava os regimentos. Ora, esse sistema, se foi 
momentaneamente excluído da constituição dos Estados, não o foi 
nem o pode ser das organizações líricas; é até a graça especial delas. 
(Notas Semanais, de Machado de Assis). 

Igualdade: nova et vetera 

Essa igualdade como invariável, porém, é considerada de regra com ceticismo, talvez 
agravado pelo estilo de Eça, na interpretação humana e reacionária da Justiça Divina: 

- Todos têm direito à graça do Senhor, disse o cônego gravemente, 
num sentimento de imparcialidade, admitindo a igualdade das 
classes logo que não se tratava de bens materiais e apenas dos 
confortos do Céu. 

- Para Deus não há pobre nem rico, suspirou a S. Joaneira. Antes 
pobre, que dos pobres é o reino do Céu. 

- Não, antes rico, acudiu o cônego, estendendo a mão para deter 
aquela falsa interpretação da lei divina. Que o Céu também é para os 
ricos. A senhora não compreende o preceito Beati pauperes, benditos 
os pobres, quer dizer que os pobres devem-se achar felizes na 
pobreza; não desejarem os bens dos ricos; não quererem mais que o 
bocado de pão que têm; não aspirarem a participar das riquezas dos 
outros, sob pena de não serem benditos. É por isso, saiba a senhora, 
que essa canalha que prega que os trabalhadores e as classes baixas 
devem viver melhor do que vivem, vai de encontro à expressa 
vontade da Igreja e de Nosso Senhor, e não merece senão chicote, 
como excomungados que são! Ouf! (O Crime do Padre Amaro, de 
Eça de Queirós. Fonte:QUEIRÓS, Eça de. O Crime do Padre 
Amaro. 12ª ed., São Paulo: Ática, 1998). 



Mas o aspecto importante da noção de justiça como igualdade invariável no nosso 
acervo é de que é um valor ainda questionável, imputado a um certo contexto histórico; 
não é uma categoria axiomática. O mesmo discurso evidenciado por Eça aparece num 
texto revelador:: 

“O mundo, minha filha, tinha passado, estava e está passando por 
uma revolução espantosa; revolução que nada respeita, desde a 
política e a religião até mesmo as mais nobres e generosas crenças 
de idéias individuais. Demônios eloqüentes, penas temperadas no 
fogo do inferno, tinham antes espalhado e pregado, segundo mil 
vezes me repetiu o meu santo confessor, princípios fatais à 
humanidade, desorganizadores dos tronos e do altar; máximas 
ardentes e perigosas eram oferecidas ao povo, e como incensavam a 
sua vaidade, foram bebidas e aceitas com entusiasmo por muitos; um 
vulcão se preparava, vulcão horrível, que rebentou primeiro na 
América, que logo depois prorrompeu em França, e do qual se 
ressentiu o mundo todo; depois adiante da infernal propaganda, na 
frente da ímpia cruzada, apareceu esse inqualificável flagelo, essa 
vingança de Deus, chamada Bonaparte, que fez estremecer os 
templos do Senhor e os tronos dos reis; que regou com ondas de 
sangue humano a árvore da impiedade. Enfim, esse homem 
sucumbiu, depois de triunfar mil vezes; porém, as idéias que ele 
replantou com a ponta da sua espada germinaram e vegetam ainda 
hoje! 

“Uma palavra mentirosa, mas de fogo, embriagava os homens; era 
ela - liberdade! em nome da liberdade os grandes homens subiam a 
infamantes patíbulos... esgotavam-se os cofres públicos... cometiam-
se horríveis sacrilégios... desterravam-se e exterminavam-se 
modestos religiosos!... ninguém mais se supôs pequeno. Uma outra 
palavra também mentirosa, mas também de fogo, fazia gigantes os 
mais desprezíveis anões... era ela - igualdade! 

“Ninguém concebe quantos milhões de vítimas se tem sacrificado 
nos falsos altares desses dois ídolos de fumo. 

“Como precisa conseqüência de tão nefandos princípios, o gênio do 
mal, para alimentar e dar mais intensidade ao facho da anarquia, 
vomitou sobre e contra nós a liberdade da imprensa... máquina de 
calúnias e de intrigas... veneno dos espíritos... guarda avançada das 
revoltas. 

“Tudo mudou. Os meninos deixaram de aprender a rezar para ler 
periódicos e discutir presumidos direitos do homem; os operários 
abandonaram as suas fábricas para cuidar em eleições; a plebe 
imunda e perigosa agitou-se radiosa e triunfante em todas as nações. 

“A peste chegou até ao Brasil. Esta nação, criança, que ainda mal 
andava sustida pelos bracinhos, levantou orgulhosa a cabeça, 
dizendo que era um gigante, que não corria porque lhe atavam as 
pernas; que era uma águia, que não voava porque lhe prendiam as 
asas; que queria, que havia de caminhar só e livre; e, o que é mais, 
Honorina, um príncipe, um homem, em cujas veias corria o sangue 
mais nobre do mundo, foi o mesmo que, cheio de mal-empregado 
entusiasmo e bravura, tomou a dianteira ao povo, e bradou - 
independência ou morte!  



“Portanto, a embriaguez se tornou mais notável. As idéias deste 
século pervertido são contagiosas; povos inteiros padeceram o 
mesmo mal; o brasileiro não podia formar exceção. 

“E não se falou mais aqui senão em liberdade, câmaras, deputados e 
constituição... 

“Os velhos tornaram-se crianças... os meninos não tomaram mais a 
bênção aos pais... as moças desprezaram os véus da modéstia e a 
vida sossegada da solidão para ir com o rosto bem à mostra, e, 
carregadas de adornos e de modas indecentes, dançar em saraus, 
onde a licença e o desregramento tomaram o nome de civilização e 
de progresso! 

“Tudo isso foi devido à liberdade... 

“A peste também entrou em nossa família: teu avô, teu tio e eu nos 
conservamos firmes em nossos antigos princípios, com as belas 
inspirações dos nossos antepassados, desprezando todos esses erros, 
detestando todos esses crimes da época, todas essas mentiras de 
liberdade, igualdade, direitos do homem, constituição, e não sei quê 
mais! tenho finalmente por única glória sermos sempre devotados ao 
altar e trono, e mais nada. 

“No meio de nós, porém, levantava-se uma cabeça de louco, a 
criava-se um coração de serpente. 

“Teu pai, Honorina, apesar da educação que lhe demos, e dos 
exemplos que sem cessar lhe oferecíamos, tinha-se feito sectário das 
novas idéias: era um liberal delirante, que trouxe no braço a sua 
legenda, como na cabeça as suas loucuras; que cem vezes se 
enfeitava com flores e folhas para ir bramar nas praças, para tomar 
parte nas orgias do povo desenfreado.(O Moço Loiro, Joaquim 
Manuel de Macedo). 

A orgias do liberalismo, assim, assombram Ema, a personagem de Macedo que ataca a igualdade (e os demais 
valores do liberalismo), descrita como “uma estátua do século passado; uma mulher de setenta anos, gorda, 
respeitável, coroada por seus cabelos brancos, com o rosário na mão direita, trajando as vestes negras da 
viuvez, e com uma expressão de bondade misturada com orgulho em sua fisionomia”. O livro é de 1849, 
Ema seria dos anos 70 do século anterior, educada ainda sem os influxos da Revolução francesa.  

A oposição que ela faz é com seu filho, Hugo: “Hugo era, posto que às vezes timidamente, um representante 
da nova época: o primeiro que de sua família abandonara antigos hábitos e velhas idéias, foi por isso menos 
estimado de seus pais que um irmão, morto há alguns meses, e via-se então chefe da casa; era o contraste de 
sua mãe, pois pensava, falava e vestia-se segundo a ordem do dia”.  

O que se desenha então, é a emergência do valores da igualdade. Ema é o índice dos tempos mudados “!... A 
Sr.ª D. Ema está exatamente no ponto em que estava há cinqüenta anos atrás.”  

Vejamos qual o velho regime, a que Ema remontava, e se negava nos tempos do séc. XIX. Mesmo na 
juventude de Ema, a literatura se recusava a identificar a Igualdade, como valor, à Justiça, como instituição: 

Desgraçada Justiça! Da igualdade 

Tu não sabes o ponto: é a balança 

Do interesse que só por ti decide. 

Que despachos injustos, que dispensas, 

Que mercês e que postos não se compram 

Ao grave peso de selada firma! (Cartas Chilenas, Tomás Antônio 
Gonzaga). 

O campo semântico dessa igualdade é ilustrado no texto setecentista do Padre Vieira: 



Chama-se o mar mare, porque é amargoso; chama-se pontus, porque 
é incapaz de ponte; chama-se aequor, quando está igual e sereno; 
chama-se fretum, quando está bravo e furioso, e, como leão, dá 
bramidos. (Sermão IX - Maria Rosa Mística, Padre António Vieira). 

A igualdade é do campo da justiça humana, eis que pela presença dos atributos divinos 
da Graça e da Misericórdia, a Justiça de Deus não está vinculada ao tratamento igual: 

E daqui se fica bem entendendo a razão de justiça e igualdade, ou, 
quando menos de eqüidade, que teve da parte da Senhora aquele 
excesso de misericórdia que os demônios acusavam de injusta e 
iníqua: Fecisti injuste, fecisti inaequitatem. (Sermão VI - Maria Rosa 
Mística). 

A leitura de Vieira poderia ser contraponteada com a igualdade imposta divinamente 
mas como qualidade humana: 

15. Não farás injustiça no juízo; não farás acepção da pessoa do 
pobre, nem honrarás o poderoso; mas com justiça julgarás o teu 
próximo. 

35. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, 
nem na medida. [Levítico 19] 

Ema repele, assim, mesmo a devoção ao altar, que ela diz prestigiar. O artifício de 
estranhamento de Macedo, de colocar a ideologia da reação nas palavras de uma estátua 
do outro século, funciona nesse contexto de negação dos próprio pressupostos do 
discurso pelas razões que se suscitam. O trono, que Ema indica como o outra único 
objeto de seu respeito, foi o causador da embriagues do liberalismo, ao proclamar a 
“independência ou morte”.  

Igualdade e o sui cuique tribuere 

A segunda forma de igualdade é o da atribuição a cada um da sua condição jurídica 
devida, ainda que variando o tratamento.  Aqui, também, tem-se a ação do major 
Vidigal: 

Entrou, pois, deixando-o passar. Apenas o viram, pararam todos 
aterrados. - Então que briga é esta?... disse ele descansadamente. 
Começaram todos a desculpar-se como podiam; e segundo o crédito 
que mereciam pela sua reputação era-lhes distribuída a justiça: se era 
sujeito já conhecido, e que não era aquela a primeira em que entrava 
ficava de lado, e um granadeiro tomava conta dele; os outros eram 
mandados embora. (Memórias de um sargento de milícias, Manuel 
Antonio de Almeida) 

Os inocentes são absolvidos, e os culpados condenados. Aqui, também, a justiça reside 
no campo do humano: 

(...)   Nesse  momento,  entrou  Alexandre no recinto, fechado por 
uma  balaustrada,  e  destinado aos jurados. Seu olhar aceso de   
febre,  luzindo  na  sombra  das  pálpebras  roixeadas, fixou-se    
piedoso    na   febril  rapariga;  e,  no  rosto macilento, assomou um 
ligeiro sorriso amargurado.            

  - Aproxime-se - ordenou o Delegado.                        

  Ele deu alguns passos vacilantes para a frente, perturbado pelas  
mal  contidas  exclamações  de  dó,  que chegavam aos seus  ouvidos  
sequiosos, naquele instante, do caricioso eco de  vozes  amigas.  Os  



que ali estavam eram todos curiosos, enviscados  pelo  escândalo,  
ou indiferentes e desocupados, procurando  diversão  no  desenlace 
do inquérito policial, à exceção    de   Teresinha,  que  o  
contemplava  silenciosa, sentada a um canto.                                          

  Muitos  comentavam  os  estragos  que  a  infecta  enxovia 
produzira na saúde do moço.                                  

  - Senhor  Alexandre - disse-lhe o Promotor, a voz sonora e grave  -  
um  conjunto,  de  indícios, de elementos de prova bem  acentuados  
e  persuasivos,  determinou  o  vexame  que sofreu.    Ia    sendo   
vítima  de  um  desses  erros  que, infelizmente,  não  são  raros  na  
história dos tribunais e que,  por  lamentável  lacuna, não encontram 
nas leis, meios completos    de    reparação.  Órgão  da  justiça,  
lamento, sinceramente,  fosse  recolhido  por infundadas suspeitas de 
tão  grave  imputação;  teve, porém, a ventura de sair ileso dessa    
provacão   suportada  com  heroísmo.  O  verdadeiro criminoso  está  
descoberto.  Nada  impede,  agora,  que  a justiça  proclame  a  sua  
honra  restaurada com a liberdade que, neste momento, lhe é 
concedida.                         

  Perpassou pelo ambiente, um sussurro de aprovação unânime, 
porque,  desmascarado  o  ardil  do  soldado, ninguém nutria dúvidas 
sobre a autoria do crime.                            

  Não  era  possível que um moço bem procedido e de abonados 
precedentes  fosse  capaz  de  tão vil ação. Por outro lado, todos  
confessavam,  então,  justificados  suspeitas  contra Crapiúna,  
quando  não  fosse  por qualquer motivo definido, nela  má  cara  do  
homem,  seus costumes dissolutos, ou por mero  palpite.  Não  fora,  
entretanto,  o  feliz  acaso  de surpreender  Teresinha  o  esconderijo 
do dinheiro, ou, como ela  afirmava  sinceramente, a intervenção do 
glorioso Santo Antônio,    o    inocente  seria  denunciado,  
processado  e condenado. E  toda  aquela  gente  aprovaria,  com  
igual entusiasmo, a justiça inexorável.                            

condenado. E  toda  aquela  gente  aprovaria,  com  igual entusiasmo, 
a justiça inexorável.                            

(Luzia-Homem  Domingos Olímpio. Fonte: OLÏMPIO, Domingos. 
Luzia-Homem. Texto integral  estabelecido por Afrânio Coutinho  e 
Maria  Filgueiras;  9ª ed., São Paulo, Ática, 1983. (Série Bom 
Livro). 

Igualdade e arbítrio 

De outro lado, o valor da  igualdade tem um condicionante diacrônico: tratar 
equanimente aqueles sujeitos a um juízo singular não esgota a necessidade de justiça. 
Espera-se que haja constância, daí previsibilidade, na administração dos mecanismos de 
justiça: 

A mais terrível das instituições do Ateneu não era a famosa justiça 
do arbítrio, não era ainda a cafua, asilo das trevas e do soluço, 
sanção das culpas enormes. Era o Livro das notas. 

Todas as manhãs, infalivelmente, perante o colégio em peso, 
congregado para o primeiro almoço, às oito horas, o diretor aparecia 
a uma porta com a solenidade tarda das aparições, e abria o 
memorial das partes. 



Um livro de lembranças comprido e grosso, capa de couro, rótulo 
vermelho na capa, ângulos do mesmo sangue. Na véspera cada 
professor, na ordem do horário, deixava ali a observação relativa à 
diligência dos seus discípulos. Era o nosso jornalismo. Do livro 
aberto, como as sombras das caixas encantadas dos contos de 
maravilha, nascia, surgia, avultava, impunha-se a opinião do Ateneu. 
Rainha caprichosa e incerta, tiranizava essa opinião sem corretivo 
como os tribunais supremos. O temível noticiário, redigido ao sabor 
da justiça suspeita de professores, muita vez despedidos por 
violentos, ignorantes, odiosos, imorais, erigia-se em censura 
irremissível de reputações. O julgador podia ser posto fora por uma 
evidenciação concludente dos seus defeitos; a difamação estampada 
era irrevogável. (...) 

À hora do primeiro almoço, como prometera, Aristarco mostrou-se 
em toda a grandeza fúnebre dos justiçadores. De preto. Calculando 
magnificamente os passos pelos do diretor, seguiam-no em guarda 
de honra muitos professores. À porta fronteira, mais professores de 
pé e os bedéis ainda, e a multidão bisbilhoteira dos criados. (...) 

Prostrados os doze rapazes perante Aristarco, na passagem alongada 
entre as cabeceiras das mesas, parecia aquilo um ritual desconhecido 
de noivado: à espera da bênção para o casal à frente. 

Em vez da bênção chovia a cólera. 

"...Esquecem pais e irmãos, o futuro que os espera, e a vigilância 
inelutável de Deus!... Na face estanhada não lhes pegou o beijo santo 
das mães... caiu-lhes a vergonha como um esmalte postiço... 
Deformada a fisionomia, abatida a dignidade, agravam ainda a 
natureza; esquecem as leis sagradas do respeito à individualidade 
humana... E encontram colegas assaz perversos, que os favorecem, 
calando a reprovação, furtando-se a encaminhar a vingança da 
moralidade e a obra restauradora da justiça!..." 

Não posso atear toda a retórica de chamas que ali correu sobre 
Pentápolis. Fica uma amostra do enxofre. 

Isto, porém, era um começo. Conduzidos pelos inspetores, saíram os 
doze como uma leva de convictos para o gabinete do diretor, onde 
deviam ser literalmente seviciados, segundo a praxe da justiça do 
arbítrio. (...) 

Aristarco empalideceu de despeito. Visava-o diretamente a 
desaforada insurreição. E isto no mesmo dia em que fizera 
espetáculo da justiça tremenda. Não quis, entretanto, arriscar o 
prestígio. Vimo-lo no corredor, incerto, sem sangue, mandando que 
voltassem os bedéis a acalmar. 

Torturava-o ainda em cima o ser ou não ser das expulsões. 
Expulsar... expulsar... falir talvez. O código, em letra gótica, na 
moldura preta, lá estava imperioso e formal como a Lei, 
prescrevendo a desligação também contra os chefes da revolta... 
Moralidade, disciplina, tudo ao mesmo tempo... Era demais! era 
demais!... Entrava-lhe a justiça pelos bolsos como um desastre. O 
melhor a fazer era chimpar um murro no vidro amaldiçoado, rasgar 
ao vento a letra de patacoadas, aquela porqueira gótica de justiça! (O 
Ateneu. Raul Pompéia). 



O arbítrio não seria apanágio das estruturas privadas de poder. Também a justiça, 
movida pelo de minimis non curat praetor¸ ou considerações de utilidade, disporia da 
liberdade das pessoas: 

  O Delegado, voltou-se para o Carcereiro e, indicando-lhe a Seridó e 
Gabrina, ordenou:                                   

  - Recolha aquelas mulheres.                                

  - O  quê?!...  - exclamou a Seridó apavorada - Pois eu sou presa  
por  falar  a verdade? Que culpa tenho, seu Delegado, do  malefício  
dos  outros?  Eu,  que não matei, não roubei, que  nunca  fiz,  mal  a  
ninguém...  que  não tenho rabo de palha!...                                                    

  Gabrina  olhava  em  torno  espantada, como se despertasse 
atordoada  pelo  nevoeiro de mau sonho. Estancaram-se-lhe as 
lágrimas e sucederam-lhes violentos soluços.                 

  Quando o Carcereiro se aproximou, e a intimou com a frieza 
fulminante    do  ofício,  dizendo:  "Vamos",  acometeu-a  o terror  
da  prisão.  E  enquanto a Seridó implorava piedade, justificando-se  
com  protestos  de  inocência,  lamentos  e súplicas,  ela,  com  
desenvoltura de criança que se refugia no seio paterno, agarrou-se a 
Alexandre.                     

  - Perdoe-me,   seu  Alexandre  -  suplicava,  com   gritos vibrantes - 
Não  deixe  que me levem presa! Que vergonha!... Não,  não  é  
possível!... Peça  por mim; valha-me pelo amor de    Deus!...  Ai!...  
ai!...  que  eu  morro!...  Quem  me acode!...  Minha  gente,  tenha  
pena  de  mim, de uma pobre filha  sem  mãe?...  Ah!  seu  
Alexandre da minha alma, pelo leite  que  mamou,  peça  por mim 
que lhe quero tanto bem... Valha-me, valha-me  por  tudo  quanto  há  
de  mais sagrado. Peço  por  alma de sua mãezinha, pelas cinco 
chagas de Nosso Senhor  Jesus  Cristo...  Sim,  por  tudo, pela luz 
dos seus olhos, pela vida de... de... Luzia!...                       

  Esgotadas,  nesse  esforço  sobre-humano,  as  derradeiras energias,    
a  pobre  inteiriçou-se;  seus  braços  froixos penderam  dos  ombros  
de Alexandre; a cabeça, escondida nos cabelos  desgrenhados,  
inclinou-se  sobre o seio e ela caiu ernborcada,  como  um  corpo  
desarticulado e morto, aos pés do moço, transido de espanto e 
piedade.                      

  Acercaram-se  da  mísera  algumas mulheres e a Seridó, que pedia  
um  caneco dágua, um capucho de algodão queimado, e a esfregava, 
com força, sobre o peito.                         

  Alexandre dirigiu-se ao Promotor:                          

  - Se  lhe mereço alguma coisa, seu, doutô, tenha compaixão 
daquela  pobre.  Ela  não  soube  o  que  fez... É quase uma criança...      
- Tem  razão - observou o Promotor, convindo docemente - É 
possível evitar... Demais seria uma violência inútil (Luzia Homem). 

Isento de sutilezas do discurso sério do romance,  a comédia de Martins Pena, de 1838,  
rasga a cortina do arbítrio: 

Juiz − A Constituição!... Está bem!... Eu, o juiz de paz, hei por bem 
derrogar a Constituição! Sr. escrivão, tome termo que a Constituição 
está derrogada, e mande-me prender este homem. 



Manuel André − Isto é uma injustiça! 

Juiz − Ainda fala? Suspendo-lhe as garantias... 

Manuel André − É desaforo... 

Juiz, levantando-se − Brejeiro!... (Manuel André corre; o juiz vai 
atrás.) Pega... Pega... Lá se foi... Que o leve o diabo. (Assenta-se.) 
Vamos às outras partes. (Juiz de Paz na Roça – Martins Pena) 

 Justiça como estabilidade 

Revolucionária e orgiásquica, na visão da velha Ema, a justiça por igualdade exige 
também um elemento de estabilidade: 

A justiça, porém, requer alguma coisa menos precária, mais certa; 
não se pode fiar de hipóteses, de casualidades, de temperamentos. 
(Notas Semanais, de Machado de Assis.) 

O segredo, então, é o da cautela, do cuidado, da ponderação lenta: 

- Você tem razão, em parte - dizia-lhe, com brandura, o jovem 
bacharel - Mas a justiça é cega, não pode correr; deve andar com 
muita cautela, e, por não tropeçar, muito devagar. Além disso; essa 
demora, que a impacienta, é favorável a Alexandre, para que ele saia 
limpo de tão malfadado incidente. Tenha paciência, espere mais 
alguns dias. Há uma pequena complicação por esclarecer. (Luzia-
Homem, Domingos Olímpio Fonte: OLÏMPIO, Domingos. Luzia-
Homem. Texto integral estabelecido por Afrânio Coutinho e Maria 
Filgueiras; 9ª ed., São Paulo, Ática, 1983. (Série Bom Livro).  

A armadilha da impessoalidade 

O tratamento igualitário, no campo da justiça humana, e considerando a substituição da 
vindita privada pelo Estado, tem como pressuposto a impessoalidade e o rigor. Não há 
privilégios nem misericórdias na atuação estatal, mas sim o exercício gélido da 
autoridade:  

— Compreendo perfeitamente, respondeu o chefe de polícia, 
colocando de novo as lunetas; mas a senhora deve saber que eu, no 
lugar em que estou, cumpro um dever sagrado! A justiça, minha 
senhora, tem por obrigação do cargo violar friamente todos os 
recintos e todos os segredos. Quanto não me custa ouvir às vezes os 
pormenores de uma desgraça vergonhosa ou de alguma negra 
miséria de família? Mas assim é preciso; eu aqui não sou um 
homem, sou simplesmente um instrumento da Lei. Tenha pois a 
bondade de abrir o coração e dizer-me tudo o que sabe a respeito de 
Gregório, que me poupará dessa forma o sacrifício de torturá-la com 
o meu interrogatório. (...) (Girândola de Amores Aluísio Azevedo). 

Tal critério tem manifestação emblemática no rigor da justiça castrense: 

Ora, aconteceu que, na véspera desse dia, Herculano foi 
surpreendido, por outro marinheiro, a praticar uma ação feia e 
deprimente do caráter humano. Tinham-no encontrado sozinho, 
junto à amurada, em pé, a mexer com o braço numa posição torpe, 
cometendo, contra si próprio, o mais vergonhoso dos atentados. 

O outro, um mulatinho esperto. que tinha o hábito de andar 
espiando, à noite, o que faziam os companheiros, precipitou-se a 
chamar o Sant'Ana, e, riscando um fósforo, aproximaram-se ambos 



“para examinar”.... No convés brilhava a nódoa de um escarro ainda 
fresco: Herculano acabava de cometer um verdadeiro crime não 
previsto nos códigos, um crime de lesa natureza, derramando 
inutilmente no convés seco e estéril, a seiva geradora do homem. (...) 

Silêncio absoluto nas fileiras da marinhagem. Cada olhar tinha um 
brilho especial de indiscreta curiosidade. Um frêmito de instintiva 
covardia, como uma corrente elétrica, vinha à face de toda aquela 
gente abespinhada ali assim perante um só homem, cuja palavra 
trazia sempre o cunho áspero da disciplina. Era um respeito 
profundo chegando às raias da subserviência animal que se agacha 
para receber o castigo, justo ou injusto, seja ele qual for. (...) 

Ele ali se achava também, no sue posto, à espera de um sinal para 
descarregar a chibata, implacavelmente, sobre a vítima. Sentia um 
prazer especial naquilo, que diabo! cada qual tem a sua mania... 

— Vinte e cinco..., ordenou o comandante. 

— Tira a camisa? quis logo saber Agostinho radiante, cheio de 
satisfação, vergando o junco para experimentar-lhe a flexibilidade. 

— Não, não: com a camisa...(Bom-crioulo, de Adolfo Caminha 
Fonte: CAMINHA, Alfredo. Bom-crioulo. São Paulo: Ática, 1995) 

Em ambas hipóteses, o discurso é crítico. Nem Aluísio de Azevedo nem Adolfo 
Caminha subscrevem esse excesso de autoridade sob o pálio da impessoalidade. No 
último texto, o personagem heróico, o “bom crioulo”, fugido da escravidão para um 
ambiente ainda mais feroz, descamba para o desrespeito e a marginalidade 996.  

Em outros contextos, porém, o rigor será tido como expressão de justiça como eficácia, 
um tema que melhor veremos depois: 

— O castigo que vos espera há de ser rigoroso; não deveis contar 
com a clemência nem com o perdão: quatro dentre vós à sorte, 
sofrerão a pena de homizio; os outros farão o oficio dos executores 
da alta justiça. Bem vedes que tanto a pena como o ofício são dignos 
de vós! (José de Alencar, O Guarani) 

A impessoalidade, como apropriação da Justiça pelo Estado, tem porém seu par 
oposicional: a insubordinação. A delegação da autoridade, de onde deriva a 
impessoalidade, sofre a sedução da revogação popular, e esta recuperação da soberania 
surge também como justiça:  

Certo é que, saindo à praça, encontrou partes do magote que 
tornavam comentando a prisão e o ladrão. Não diziam ladrão, mas 
gatuno, fiando que era mais doce, e tanto bradavam há pouco contra 
a ação das praças, como riam agora das lástimas do preso.  

                                           
996 Vide Álvaro Pereira do Nascimento, Do cativeiro ao mar: escravos na Marinha de Guerra, Estud. afro-asiát. 
no.38 Rio de Janeiro Dec. 2000: “Ao ler Bom-Crioulo, de Adolfo Caminha (1867-97), fiquei impressionado com o 
realismo encontrado em cada uma de suas páginas. (...)Amaro é o personagem central do romance, "tão meigo que os 
próprios oficiais começaram a tratá-lo por Bom-Crioulo" (Caminha 1991: 33). No entanto, Amaro se alistara na 
Marinha sendo escravo fugido de uma "fazenda", ou seja, ele era propriedade de um senhor e se alistara sem a sua 
permissão. No mesmo dia foi para a fortaleza [...] o novo homem do mar sentiu pela primeira vez toda a alma vibrar 
de uma maneira extraordinária, como se lhe houvessem injetado no sangue de africano a frescura deliciosa de um 
fluído misterioso. A liberdade entrava-lhe pelos olhos, pelos ouvidos, pelas narinas, por todos os poros, enfim, como 
a própria alma da luz, do som, do odor e de todas as cousas etéreas (idem: 32). (...)O mais instigante aqui é entender o 
alistamento não-somente como um castigo para os homens livres, mas também uma das rotas seguidas por escravos 
para encobrir sua fuga e garantir a liberdade”. 



— Ora o sujeito!  

Mas então... perguntarás tu. Aires não perguntou nada. Ao cabo, 
havia um fundo de justiça naquela manifestação dupla e 
contraditória; foi o que ele pensou. Depois, imaginou que a grita da 
multidão protestante era filha de um velho instinto de resistência à 
autoridade. Advertiu que o homem, uma vez criado, desobedeceu 
logo ao Criador, que aliás lhe dera um paraíso para viver; mas não 
há paraíso que valha o gosto da oposição. Que o homem se acostume 
às leis, vá; que incline o colo à força e ao bel-prazer, vá também; é o 
que se dá com a planta, quando sopra o vento. Mas que abençoe a 
força e cumpra as leis sempre, sempre, sempre, é violar a liberdade 
primitiva, a liberdade do velho Adão. Ia assim cogitando o 
conselheiro Aires. (Esaú e Jacó – Machado de Assis). 

A apropriação privada da justiça 

A antítese da impessoalidade é o do exercício das funções de justiça para propósitos 
privados. Numa evocação do regime pré-constitucional: 

O duque errou durante algum tempo pelo parque, embebido em 
pensamentos que lhe traziam sorrisos à flor do rosto. Refletia na sua 
força que o fazia triunfar dos homens e das mulheres. Era como um 
rei: rei pelo dinheiro e rei pelo sangue. Não havia conta para aqueles 
que o rodeavam como miríades de satélites, cada qual mais 
empenhado em causar-lhe alegria. Tinha visto o curioso espetáculo 
de todas as coisas que o comum dos homens apelida sagradas 
prostituírem-se-lhe aos pés. Vira a justiça despedaçar a venda dos 
olhos para buscar a que seria agradável a ele; vira a honra entregar-
se-lhe como uma taverneira sem vergonha; vira a dignidade feita 
baixeza; a honestidade feita impudor; a virtude feita hipocrisia; a 
hipocrisia feita descaramento; o descaramento feito arma de vitória... 
Vira o mundo transformado em torno dele... tudo somente pelo 
poder do seu nome! Era bem forte! (As Jóias da Coroa, Raul 
Pompéia. Fonte: POMPÉIA, Raul. As Jóias da Coroa. 1ª ed. São 
Paulo: Nova Alexandria). 

Apesar de o discurso de Raul Pompéia parecer idiomático ao séc. XIX, a recusa dessa 
apropriação pela literatura é mais antiga. Vide o juízo do séc. XVI: 

Vê que aqueles que devem à pobreza 

Amor divino, e ao povo caridade, 

Amam somente mandos e riqueza, 

Simulando justiça e integridade; 

Da feia tirania e de aspereza 

Fazem direito e vã severidade; 

Leis em favor do Rei se estabelecem, 

As em favor do povo só perecem.(...)  (Camões, Lusíadas) 

Não menos recusa a privatização de jurisdição pública o séc. XVIII, pelo menos na 
visão da ficção do XIX: 

Nenhum, porém, o fizera com tão fortes razões como o novo 
governador, homem de grandes espíritos, de animo ousado e tão 
dado á pratica de ator de despotismo que o próprio rei lhe estranhará 



asperrissimamente, em data de 7 de outubro de 1709 o <Ter 
invadido a jurisdição dos ministros, soltado presos, mandado tirar 
devassas, suspendido no procedimento dele despoticamente, abusado 
das regias leis e provisões e cometido outros absurdos e excessos de 
grande prejuízo á boa igualdade da razão e em grande dano da 
justiça dos povos de Pernambuco.>. (O Matuto, de Franklin Távora, 
Fonte:TÁVORA, Franklin. O matuto: crônica pernambucana. Rio de 
Janeiro : Garnier, 1902). 

A apropriação do poder de justiça pelo Estado 

A Justiça como apropriação estatal ainda é sentida como uma questão histórica; ainda 
simples alternativa à ação privada, e extremamente frágil: 

(...) — A nossa tenção é pedirmos a D. Antônio de Mariz que nos 
entregue o assassino de Bento. 

— Justo! E se ele recusar, estamos desligados do nosso juramento e 
faremos justiça pelas nossas mãos. 

— Procedeis como homens de brio e pundonor; liguemo-nos todos e 
vereis que obteremos reparação; mas para isto é preciso firmeza e 
vontade. Não percamos tempo. Quem de vós se incumbe de ir como 
parlamentário a D. Antônio? (O Guarani, José de Alencar) 

Tomemos agora um texto literário, mas formalmente não ficcional. Euclides da Cunha 
vai desenhar a personalidade de  Moreira César, comandante de uma das expedições a 
Canudos, que está fadada ao insucesso. A narrativa indica as falibilidades e fragilidades 
das forças armadas em face do aparelho estatal, e aponta o paradoxo de como quem se 
pusera à margem da justiça, agora se incumbia de aplicá-la. Para contar, simplesmente, 
a história de Canudos, o trecho seria irrelevante. Para a construção do personagem 
Moreira César, em toda sua densidade romanesca, é um texto precioso. Temos, assim a 
mesma estruturação de um personagem de ficção : 

Foi em 1884, no Rio de Janeiro. Um jornalista, ou melhor, um 
alucinado, criara, agindo libérrimo graças à frouxidão das leis 
repressivas, escândalo permanente de insultos intoleráveis na Corte 
do antigo Império; e tendo respingado sobre o exército parte das 
alusões indecorosas, que por igual abrangiam todas as classes, do 
último cidadão ao monarca, foi infelizmente resolvida por alguns 
oficiais, como supremo recurso, a justiça fulminante e desesperadora 
do linchamento. 

Assim se fez. E entre os subalternos encarregados de executar a 
sentença — em plena rua, em pleno dia, diante da justiça armada 
pelos Comblains de toda a força policial em armas — figurava, mais 
graduado, o capitão Moreira César, ainda moço, à volta dos trinta 
anos, e tendo já em seus assentamentos, averbados, merecidos 
elogios por várias comissões exemplarmente cumpridas. E foi o mais 
afoito, o mais impiedoso, o primeiro talvez no esfaquear pelas costas 
a vítima, exatamente na ocasião em que ela, num carro, sentada ao 
lado de autoridade superior do próprio exército, se acolhera ao 
patrocínio imediato das leis... 

O crime acarretou-lhe a transferência para Mato Grosso, e dessa 
Sibéria canicular do nosso exército tornou somente após a 
proclamação da República. (Os Sertões – volume 2, Expedição 
Moreira César, Euclides da Cunha) 



A justiça humana diante da justiça estatal 

Apropriada como monopólio estatal de poder, a Justiça como instituição não exaure, 
porém a noção de justiça comutativa, retributiva, pelo menos na vida individual dos 
personagens de ficção:  

Nesse período  de  agitação  do  cérebro  ocioso  e  vazio, ela só 
pensava  na  iniqüidade  do  constrangimento de um inocente, no  
martírio  da  enxovia imunda, na arrogância petulante de Crapiúna  e  
no  cruel  insulto,  que  a  chicoteara como um relho.  Alcançado  o  
anelo  de  justiça  e vindita, parecia faltar-lhe  a  razão  de  
viver.(Luzia-Homem, Domingos Olímpio  Fonte: Olïmpio, 
Domingos. Luzia-Homem. Texto integral  estabelecido por Afrânio 
Coutinho  e Maria  Filgueiras;  9ª ed., São Paulo, Ática, 1983. (Série 
Bom Livro).    

Outro atributo da justiça humana, distinto das virtudes que transcendem a igualdade, 
como a misericórdia,  é a capacidade de reparação: 

Ficando só, era natural pegar do café e bebê-lo. Pois, não, senhor;  
tinha  perdido  o  gosto  à  morte. A morte era uma solução;  eu 
acabava de achar outra, tanto melhor quanto que não  era  definitiva,  
e deixava a porta aberta à reparação, se  devesse  havê-la.  Não disse 
perdão, mas reparação, isto é,  justiça.  Qualquer  que fosse a razão 
do ato, rejeitei a morte,  e  esperei  o  regresso  de  Capitu.  Este  foi 
mais demorado  que  de  costume; cheguei a temer que ela houvesse 
ido à casa de minha mãe, mas não foi. (Machado de Assis, Dom 
Casmurro)    

De outro lado, o Estado exerce justiça ainda que, no senso comum, seja ele mesmo o 
causador último do ato injusto: 

(... ) Metia-lhes  intenso  dó  o  Belota, tão bom para elas, uma 
vítima  da  amizade,  ou  das más companhias. Nada diziam em 
defesa  de  Crapiúna;  consideravam,  entretanto,  injustiça 
prenderem  o  outro,  homem  incapaz  de fazer mal e sempre, bem  
procedido  no serviço. Só tinha o defeito de jogar, mas o Governo  
devia  saber  que  ele  não se podia manter com o reles  soldo;  era  
homem  como  os  paisanos.  Ninguém vive enchendo a barriga de 
vento como os camaleões.  (Luzia-Homem, Domingos Olímpio)   

A justiça estatal também se cega quanto à consciência pessoal da justiça, mesmo quando 
o próprio real clama pela condenação: 

Foi a júri e não foi difícil absolvê-lo. Ninguém acreditava na sua 
criminalidade, nem o promotor, nem jurados, nem juiz, ninguém! 
Quando, porém, o juiz, à vista das respostas do júri, mandou-o pôr 
em liberdade, se por "al" não estivesse preso, conforme a linguagem 
forense, Lourenço se levantou, pediu vênia ao juiz, e, perante este e 
os jurados, protestou contra a sua absolvição, nos seguintes termos: 

 - Senhor juiz e senhores jurados, eu protesto contra a minha 
absolvição que é iníqua e injusta, em face da minha consciência. Sou  
um criminoso, ninguém melhor do que eu pode afirmá-lo; quero 
sofrer, para resgatar-me e poder, então, viver outra vez com alegria e 
satisfação, no convívio dos meus semelhantes. Nenhuma 
justiça,nenhum homem tem o direito de se opor a esse meu sincero 
desejo... Protesto, portanto! 



 Sentou-se; mas, o promotor não apelou. (Histórias e Sonhos, de 
Lima Barreto) 

 

A justiça como coerência e consistência 

A questão da coerência e consistência do discurso do Direito como pressuposto da 
justiça é  tratado num dos mais engenhosos texto machadianos, numa construção irônica 
e vivificante. O diabo constrói seu sistema moral e jurídico; mas é forçado a fazê-lo em 
natureza igual e contrária ao sistema natural. Vejamos o papel da lógica estrutural do 
sistema:  

Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da 
fraude. Chamava lhe o braço esquerdo do homem; o braço direito 
era a força; e concluía: muitos homens são canhotos, eis tudo. Ora, 
ele não exigia que todos fossem canhotos; não era exclusivista. Que 
uns fossem canhotos, outros destros; aceitava a todos, menos os que 
não fossem nada.  

A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda, foi a da 
venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um 
monumento de lógica. A venalidade, disse o Diabo, era o exercício 
de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua 
casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, cousas que são tuas por 
uma razão jurídica e legal, mas que, em  todo caso, estão fora de ti, 
como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, 
a tua fé, cousas que são mais do que tuas, porque são a tua própria 
consciência, isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair no obscuro e no 
contraditório. Pois não há mulheres que vendem os cabelos? não 
pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo 
a outro homem anêmico? e o sangue e os cabelos, partes físicas, 
terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do 
homem?  

Demonstrando assim o princípio, o Diabo não se demorou em expor 
as vantagens de ordem temporal ou pecuniária; depois, mostrou 
ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o 
exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo 
tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. 
(A Igreja do Diabo, in Recordações da Casa Velha.)       

A imagem da justiça 

A visão literária do valor da justiça é essencialmente cética, e freqüentemente cáustica. 
Os personagens do nosso acervo nunca agem na pressuposição de um valor de justiça 
humana como eficaz e relevante: 

- Porque eu apoiava a oposição lá no meu município... É isso: a 
polícia, no Brasil... Eu posso falar: sou brasileiro... A polícia no 
Brasil só serve para exercer vinganças, e mais nada. 

- Por que não processou as autoridades, "seu" Laje? perguntei. 

- Qual, menino! você é muito ingênuo... Crê na justiça, ora! (Lima 
Barreto Recordações do Escrivão Isaías Caminha) 

Em especial, falta ao valor, em sua materialidade histórica, a regularidade e 
confiabilidade:  



- Não te fies nisso. A justiça é uma deusa muito volúvel e fértil em 
patranhas. Hoje desmanchará o que fez ontem.  (...) (Bernardo 
Guimarães, A escrava Isaura)                                                               

A prática democrática crescente não apurou ainda as instituições da justiça. Ao 
contrário, as instabilidades do processo dão pretexto à injustiça:  

Juiz − Vamo-nos preparando para dar audiência. (Arranja os 
papéis.) O escrivão já tarda; sem dúvida está na venda do Manuel do 
Coqueiro... O último recruta que se fez já vai-me fazendo peso. 
Nada, não gosto de presos em casa. Podem fugir, e depois dizem que 
o juiz recebeu algum presente. (Batem à porta.) Quem é? Pode 
entrar. (Entra um preto com um cacho de bananas e uma carta, que 
entrega ao juiz. Juiz, lendo a carta:) “Il.mo Sr. − Muito me alegro de 
dizer a V. S.ª que a minha ao fazer desta é boa, e que a mesma 
desejo para V.S.ª pelos circunclóquios com que lhe venero”. 
(Deixando de ler:) Circunlóquios... Que nome em breve! O que 
quererá ele dizwer? Continuemos. (Lendo:) “Tomo a liberdade de 
mandar a V.S.ª um cacho de bananas-maçãs para V.S.ª comer com a 
sua boca e dar também a comer à Sr.ª Juíza e aos Srs. Juizinhos. 
V.S.ª há-de reparar na insignificância do presente; porém, Il.mo Sr., 
as reformas da Constituição permitem a cada um fazer o que quiser, 
e mesmo fazer presentes; ora, mandando assim as ditas reformas, 
V.S.ª fará o favor de aceitar as ditas bananas, que diz minha Teresa 
Ova serem muito boas. No mais, receba as ordens de quem é seu 
venerador e tem a honra de ser − Manuel André de Sapiruruca.” − 
Bom, tenho bananas para a sobremesa. Ó pai, leva estas bananas 
para dentro e entrega à senhora. Toma lá um vintém para teu tabaco. 
(Sai o negro.) O certo é que é bem bom ser juiz de paz cá pela roça. 
De vez em quando temos nossos presentes de galinhas, bananas, 
ovos, etc., etc. (Juiz de Paz na Roça – Martins Pena) 

Não será esse, porém,  uma instância específica do séc. XIX. Seja própria do contexto 
brasileiro, ou do volksgeist luso-brasileiro, a mesma causticidade se vê na literatura de 
dois séculos antes, na palavra de um magistrado baiano 997:   

 

Se a lei se deve observar,                                   

como agora falta, e tarda?                                   

a Justiça apenas guarda,                                     

que agradou por aguardar:                                    

privou por se depravar                                       

pela via nunca usada,                                        

deu ao vício franca entrada,                                 

e bem se pode entender,                                      

que enquanto vivo há de ser                                  

                                           
997 Gregório formou-se em Coimbra e, segundo a  História Da Literatura Brasileira, de José Veríssimo , “teve em 
Lisboa os lugares de juiz do crime e de juiz de órfãos. Como tal uma de suas sentenças figura nos Comentários de 
Pegas às ordenações do Reino. Cresceu em créditos e considerações de jurista e jurisperito, com bons augúrios de 
aumentos na magistratura”, 



privado pela privada.                                        

                               

(...) 

Como ser douto cobiça,                                       

a qualquer Moça de jeito                                     

onde pôs o seu direito,                                      

logo acha, que tem justiça:                                  

a dar-lhe favor se atiça,                                    

e para o fazer com arte,                                     

não só favorece a parte,                                     

mas toda a prosápia má,                                      

se justiça lhe não dá,                                       

lhe dá direito, que farte.   (Gregório de Mattos Guerra)  

Formal, ou distante, a questão da justiça surge freqüentemente na literatura como um 
valor meramente icônico: 

Para uns, a linha reta exprime os bons sentimentos, a justiça, a 
probidade, a inteireza, a constância, etc., ao passo que os 
sentimentos ruins ou inferiores, como a bajulação, a fraude, a 
deslealdade, a perfídia, são perfeitamente curvos. Os adversários 
respondem que não, que a linha curva é a da virtude e do saber, 
porque é a expressão da modéstia e da humildade; ao contrário, a 
ignorância, a presunção, a toleima, a parlapatice, são retas, 
duramente retas. (Machado de Assis, A Sereníssima República, in 
Papéis Avulsos) 

O mesmo valor é tomado no plano evocativo da poesia oficial: 

Mas se ergues da justiça a clava forte, 

Verás que um filho teu não foge à luta, 

Nem teme, quem te adora, a própria morte, 

Música: Francisco Manuel da Silva (1795/1865) 

Letra: Joaquim Osório Duque Estrada (1870/1927) 

 

Hino à Bandeira 

Música: Francisco Braga (1868/1945) 

Letra: Olavo Bilac (1865/1918) 

Sobre a imensa Nação Brasileira, 

Nos momentos de festa ou de dor, 

Paira sempre sagrada bandeira 

Pavilhão da justiça e do amor. 

Em pelo menos um momento notável, a idéia da justiça é completamente esvaziada de 
qualquer conteúdo. Não há, talvez, uma instância tão crítica do significado de justiça no 
nosso acervo: 



Perde-se a vida, ganha-se a batalha! Sem vaidade,e falando como se 
fosse de outro, era um verso magnífico.  Sonoro,  não há dúvida. E 
tinha um pensamento, a vitória   ganha   à   custa   da  própria  vida,  
pensamento alevantado  e nobre. Que não fosse novidade, é possível, 
mas também  não  era  vulgar;  e ainda agora não explico por que via  
misteriosa  entrou  numa  cabeça  de  tão  poucos anos. Naquela  
ocasião achei-o sublime. Recitei uma e muitas vêzes a  chave de 
ouro, depois repeti os dous versos seguidamente, e  dispus-me  a 
ligá-los pelos doze centrais. A idéia agora, à  vista  do último verso, 
pareceu-me melhor não ser Capitu; seria  a  justiça. Era mais próprio 
dizer que, na pugna pela justiça,  perder-se-ia  acaso  a  vida, mas a 
batalha ficava ganha.  Também  me  ocorreu  aceitar  a  batalha, no 
sentido natural,  e  fazer  dela  a  luta  pela pátria, por exemplo; nesse  
caso  a  flor  do céu seria a liberdade. Esta acepção porém,  sendo  o 
poeta um seminarista, podia não caber tanto como  a primeira, e 
gastei alguns minutos em escolher uma ou outra.  Achei   melhor   a   
justiça,   mas  afinal  aceitei definitivamente  uma  idéia  nova  a  
caridade, e recitei os dous versos, cada um a seu modo, um 
languidamente: Oh! flor do céu! oh! flor cândida e pura e o outro 
com grande brio: Perde-se a vida, ganha-se a batalha!   (Dom 
Casmurro  Machado de Assis).   

A visão também se extrema com a da impotência dos homens, mesmo probos e 
esforçados, em fazer justiça. Não só o despreparo, a corrupção, a política, os fatos da 
História, mas a própria condição humana seria avessa à Justiça como valor: 

Mas logo depois examinando com a minha luneta e pela visão do 
bem um por um todos os condenados, horrorizei-me da cegueira, da 
ignorância, ou da perversidade da justiça pública, dos tribunais, e 
dos juizes. 

Será incrível; mas é verdade: não há um só daqueles infelizes 
condenados que não seja inocente dos crimes que lhes imputam, e 
todos eles, todos sem exceção, se distinguem por virtudes raras e 
pela moralidade mais exemplar!... 

Eu estava convulso, irritado, aceso em fúria; veio-me a idéia soltar 
um brado de revolta, excitar as pobres vitimas à resistência, às 
armas, e à vingança; lembrei-me porém a tempo dos soldados que 
guardavam o estabelecimento e fugi das oficinas precipitadamente e 
bramindo de cólera. 

Voltava para casa dominado por pensamentos perigosos, e 
revolucionários, e desejoso de uma profunda transformação social, 
que acabasse com os algozes, e salvasse as vítimas; mas de súbito 
parei: a casualidade me mostrava um grupo de cinco homens, 
conversando alegremente na rua, onde acabavam de encontrar-se; 
conheci a todos cinco: três eram desembargadores, e dois eram 
juízes de direito, portanto presidentes de júri; simples aplicadores da 
lei, ou fiscalizadores das nulidades, e das regras legais dos 
processos, eram contudo magistrados, e tendo contribuído para a 
condenação e tormentos de tantos inocentes, os monstros ainda 
podiam conversar com alegria! 

Fitei sobre eles a luneta mágica, estudando-os um por um para 
inteirar-me de todos os instintos ferozes ocultos em seus corações de 
tigres... 



E cinco vezes caí das nuvens e fiquei adoidado na terra... 

Todos esses cinco magistrados são sábios, íntegros, justiceiros, 
escrupulosos e até aquele momento nenhum deles tinha jamais 
contribuído para uma só condenação injusta nem lavrado sentença 
nem lado o mais simples despacho que não fossem inspirados pela 
sabedoria, e baseados na lei. 

A minha confusão não pode ser maior: os condenados eram 
inocentes, os condenadores tinham sentenciado com acerto; a 
contradição tornara-se pois evidente. (Luneta Mágica, Joaquim 
Manuel de Macedo).  

As instituições da justiça 

 

As leis existem, mas quem as aplica ?   

Purgatório: Alighieri , Dante   

A questão da visão da justiça, pela literatura brasileira,  como instituição foi objeto do 
interessante estudo, já citado, de Eliane Botelho Junqueira. Mas acredito poder 
contribuir, com nosso acervo de análise, para uma perspectiva ainda mais interessante 
da questão. 

O que resulta dessa visão ficcional é – sem surpresas -, uma visão cética, onde não cabe 
jamais o papel do advogado como herói, do juiz como ministrador de uma equidade 
filosófica, e do procedimento como uma busca épica pela verdade e pela paz social. Um 
exato oposto, assim, do papel dos atores e do funcionamento da justiça na mitologia 
americana: 

The following analysis of Anatomy reveals that Hollywood’s 
influential image of the hero-lawyer is modeled on the western 
genre’s hero. Anatomy’s hero-lawyer features significant western 
hero characteristics, including extraordinary, professional fighting 
skills and “true manhood”, which entails a commitment to justice 
and natural law, as well as inherent honor. In its construction of its 
lawyer as a western-hero, Anatomy embraces the Old West’s 
mythological honor code, introducing it into the new hero-lawyer 
film genre 998. 

Justiça como eficácia 

Como mencionamos, em nosso campo de pesquisa há uma rara, talvez única, imagem 
de justiça eficaz e respeitada. Não se trata do Poder Judiciário, mas daquilo que no 
sistema administrativo retratado – no caso, o Tempo do Rei – passava por justiça 
correcional. É a figura vigorosa do Major Miguel Nunes Vidigal 999 

                                           
998 Orit Kamir, Anatomy of Hollywood’s Honorable Hero-Lawyer: A Law-and-Film Study of the Western Motifs, 
Honor-Based Values and Gender Politics, Underlying Anatomy of a Murder’s Construction of the Lawyer Image, 
encontrado em  http://sitemaker.umich.edu/Orit_Kamir/files/anatomyfinal.pdf , visitado em 2/8/2004.  

999 Essa figura histórica é curiosa.  O autor assim o descreve: “Era o Vidigal um homem alto, não muito gordo, com 
ares de moleirão; tinha o olhar sempre baixo, os movimentos lentos, e voz descansada e adocicada. Apesar deste 
aspecto de mansidão, não se encontraria por certo homem mais apto para o seu cargo, exercido pelo modo que 
acabamos de indicar.”  Mário de Andrade: "O Major Vidigal, que principia aparecendo em 1809, foi durante muitos 
anos, mais que o chefe, o dono da Polícia colonial carioca. Habilíssimo nas diligências, perverso e ditatorial nos 



O major Vidigal era o rei absoluto, o árbitro supremo de tudo que 
dizia respeito a esse ramo de administração; era o juiz que julgava e 
distribuía a pena, e ao mesmo tempo o guarda que dava caça aos 
criminosos; nas causas da sua imensa alçada não haviam 
testemunhas, nem provas, nem razões, nem processo; ele resumia 
tudo em si; a sua justiça era infalível; não havia apelação das 
sentenças que dava, fazia o que queria, e ninguém lhe tomava 
contas. Exercia enfim uma espécie de inquirição policial. Entretanto, 
façamos-lhe justiça, dados os descontos necessários às idéias do 
tempo, em verdade não abusava ele muito de seu poder, e o 
empregava em certos casos muito bem empregado. 

(...)O tema do sermão foi a necessidade de buscar o Leonardo uma 
ocupação, de abandonar a vida que levava, gostosa sim, porém 
sujeita a emergências tais como a que acabava de dar-se. A sanção 
de todas as leis que a predadora impunha ao seu ouvinte eram as 
garras do Vidigal. - Haveis de afinal cair-lhe nas unhas, dizia ela no 
fim de cada período; e então o côvado e meio te cairá também nas 
costas. Esta idéia do côvado e meio fez brecha no espírito do 
Leonardo: ser soldado era naquele tempo, e ainda hoje talvez, a pior 
coisa que podia suceder a um homem. (Memórias de um Sargento de 
Milícias. Manuel Antonio de Almeida). 

A justiça de paz e a justiça togada 
Juiz consciencioso 

 

“Oficiais de justiça! 

Façam clara esta gente!” 

Gritava em certa audiência 

Irritado o presidente. 

“Se continua o barulho, 

Fica a sessão encerrada; 

É já a décima causa 

Que julgo, sem ouvir nada.” (Lacerda Coutinho) 

Um elemento crucial do sistema da justiça no século XIX era do juiz leigo, que era 
eleito popularmente. Importante na temática da Justiça do Ermo, que veremos mais 
abaixo, a justiça de paz da época funcionava como a justiça especial dos nossos dias, ao 
pé do jurisdicionado,  perto dos fatos e das pessoas. O ganho da eficácia, porém, parecia 
vir em prejuízo da impessoalidade: 

Juiz − Sr. Escrivão, chame o meirinho. (Os dous apartam-se.) 
Espere, Sr. Escrivão, não é preciso. (Assenta-se.) Meus senhores, só 
vejo um modo de conciliar esta contenda, que é darem os senhores 

                                                                                                                            
castigos, era o horror das classes desprotegidas do Rio de Janeiro. Alfredo Pujol lembra uma quadrinha que corria 
sobre ele no murmúrio do povo: Avistei o Vidigal./Fiquei sem sangue;/Se não sou tão ligeiro/O quati me lambe.” O 
Major morreu em 1853 como Marechal e Cavaleiro da Ordem do Cruzeiro do Sul. 

 



este leitão de presente a alguma pessoa. Não digo com isso que mo 
dêem. 

Tomás − Lembra Vossa Senhoria bem. Peço licença a Vossa 
Senhoria para lhe oferecer. 

Juiz − Muito obrigado. É o senhor um homem de bem, que não gosta 
de demandas. E que diz o Sr. Sampaio? 

Sampaio − Vou a respeito de dizer que se Vossa Senhoria aceitar, 
fico contente. 

Tomás − Se Vossa Senhoria quer, posso mandar algumas. 

Juiz − Faz-me muito favor. Tome o leitão e bote no chiqueiro 
quando passar. Sabe aonde é? 

Tomás, tomando o leitão − Sim senhor. 

Juiz − Podem se retirar, estão conciliados. (Juiz de Paz da Roça – 
Martins Pena)  

A excelente dissecação do problema – vantagens e ônus – da justiça leiga na peça de 
Martins pena merece confronto com o discurso articulado e não ficcional de Joaquim 
Nabuco: 

Essa era a sua qualidade principal de político: adaptar os meios aos 
fins e não deixar periclitar o interesse social maior por causa de uma 
doutrina ou de uma aspiração. Como se mostrou com o júri, 
mostrou-se, ele, magistrado, com a magistratura. A distribuição da 
justiça foi um de seus maiores empenhos na ordem administrativa, 
uma boa magistratura, eficiente, instruída, prestigiada, era para ele a 
solução de metade dos nossos problemas; levantar a vocação de juiz 
por todos os meios ao alcance do Estado seria o complemento do seu 
outro desideratum: levantar a vocação religiosa, formar um clero a 
cujas mãos se pudesse entregar a guarda dos dez mandamentos, o 
depósito da moral e dos costumes. No entanto será ele o principal 
sustentador das aposentadorias forçadas de magistrados vitalícios; 
ele quem transformará em máxima do governo, em aspiração para os 
homens de Estado, as palavras de um antigo chanceler francês, 
quando disse: “Prefiro mil vezes ser julgado por um magistrado 
venal, porém, capaz, a sê-lo por um magistrado honesto, porém, 
ignorante, porque o magistrado venal não faltará à justiça senão nas 
causas em que tiver interesse em fazê-lo, enquanto que o magistrado 
ignorante só por um mero acaso pronunciará uma boa sentença”. 
(Joaquim Nabuco, Minha Formação) 

O texto teatral fala mais, e melhor, do que a apologética familiar dos Nabuco; mas 
falam o mesmo. O juiz de paz simplesmente ignora o Direito, e além disso é venal, 
mesmo na inocência de o ser: 

Escrivão − Vossa Senhoria vai amanhã à cidade? 

Juiz − Vou, sim. Quero-me aconselhar com um letrado para saber 
como hei-de despachar alguns requerimentos que cá tenho. 

Escrivão − Pois Vossa Senhoria não sabe despachar? 

Juiz − Eu? Ora essa é boa! Eu entendo cá disso? Ainda quando é 
algum caso de embigada, passe; mas casos sérios, é outra cousa. Eu 
lhe conto o que me ia acontecendo um dia. Um meu amigo me 



aconselhou que, todas as vezes que eu não soubesse dar um 
despacho, que desse o seguinte: “Não tem lugar.” Um dia 
apresentaram-me um requerimento de certo sujeito, queixando-se 
que sua mulher não queria viver com ele, etc. Eu, não sabendo que 
despacho dar, dei o seguinte: “Não tem lugar.” Isto mesmo é que 
queria a mulher; porém [o marido] fez uma bulha de todos os diabos; 
foi à cidade, queixou-se ao Presidente, e eu estive quase não quase 
suspenso. Nada, não me acontece outra. 

Escrivão − Vossa Senhoria não se envergonha, sendo um juiz de 
paz? 

Juiz − Envergonhar-me de quê? O senhor ainda está muito de cor. 
Aqui para nós, que ninguém nos ouve, quantos juízes de direito há 
por estas comarcas que não sabem aonde têm sua mão direita, 
quanto mais juízes de paz... E além disso, cada um faz o que sabe. 
(Juiz de Paz na Roça – Martins Pena) 

Quando se fala bem da magistratura, o juízo é referido a personagem cuja função no 
texto inverte o sentido através de uma ironia elaborada. Aqui, o pensamento vai na 
cabeça de alguém que se surpreende de ter sido considerado como “de senso comum”: 

Um juiz de direito não pode julgar de modo torto: ao menos tem a 
seu favor a presunção de direito, que em falta de todos os outros 
fundamentos é fundamento que supre todos os outros; para mim que 
não sei aprofundar as coisas, um juiz de direito é sempre tão infalível 
na ciência do direito, como um padre na ciência do latim. (Luneta 
Mágica, Joaquim Manuel de Macedo) 

Os condicionantes da profissão mesmo dos juízes togados são a nomeação política, a 
carreira de favores:   

Formado em direito, tentou advogar; mas, nada conseguindo, veio ao 
Rio, agarrou-se à sobrecasaca de um figurão, que o fez promotor de 
justiça do tal Sernambi, para livrar-se dele. 

 Aos poucos, com aquele seu faro de adivinhar onde estava o 
vencedor-qualidade que lhe vinha da ausência total de emoção, de 
imaginação, de personalidade forte e orgulhosa-, Numa foi subindo. 

 Nas suas mãos, a justiça estava a serviço do governo; e, como juiz 
de direito, foi na comarca mais um ditador que um sereno apreciador 
de litígios. 

 Era ele juiz de Catimbau, a melhor comarca do Estado, depois da 
capital, quando Neves Cogominho foi substituir o tio na presidência 
de Sernambi. 

 Numa não queria fazer mediocremente uma carreira de justiça de 
roça. Sonhava a câmara, a Cadeia Velha, a Rua do Ouvidor, com 
dinheiro nas algibeiras, roupas em alfaiates caros, passeio à Europa; 
e se lhe antolhou, meio seguro de obter isso, aproximar-se do novo 
governador, captar-lhe a confiança e fazer-se deputado. (A Nova 
Califórnia, Lima Barreto) 

Tal trajeto não leva, necessariamente, à ponderação e serenidade judicial: 

Aos 24 anos, eu já havia escrito um artigo de fundo para o Jornal do 
Comércio, e em sexta-feira da Paixão, e havia assinado uma 
sentença de morte, como juiz de direito interino da comarca da 



Paraíba do Sul. (Rodrigo Octávio, em O Momento Literário, João do 
Rio) 

 

 O advogado 
"The first thing we do, kill all the lawyers., Shakespeare,  Henry VI 

Como em quase todas culturas, o advogado recebe da ficção do século XIX  um 
tratamento acérrimo. Como notou Eliane Botelho Junqueira, a advocacia na visão do 
período era encargo passageiro e de pouco interesse, e o profissional ecoava no senso 
comum como desonesto e indiferente à injustiça – na melhor das hipóteses: 

Um dia conseguiu meter na Casa Verde o juiz de fora; mas procedia 
com tanto escrúpulo que o não fez senão depois de estudar 
minuciosamente todos os seus atos e interrogar os principais da vila. 
Mais de uma vez esteve prestes a recolher pessoas perfeitamente 
desequilibradas; foi o que se deu com um advogado, em quem 
reconheceu um tal conjunto de qualidades morais e mentais que era 
perigoso deixá-lo na rua. Mandou prendê-lo; mas o agente, 
desconfiado, pediu-lhe para fazer uma experiência; foi ter com um 
compadre, demandado por um testamento falso, e deu-lhe de 
conselho que tomasse por advogado o Salustiano; era o nome da 
pessoa em questão. 

-Então parece-lhe...? 

-Sem dúvida: vá, confesse tudo, a verdade inteira, seja qual for, e 
confie-lhe a causa. 

O homem foi ter com o advogado, confessou ter falsificado o 
testamento e acabou pedindo que lhe tomasse a causa. Não se negou 
o advogado; estudou os papéis, arrazoou longamente, e provou a 
todas as luzes que o testamento era mais que verdadeiro. A inocência 
do réu foi solenemente proclamada pelo juiz e a herança passou-lhe 
às mãos. O distinto jurisconsulto deveu a esta experiência a 
liberdade. (O Alienista, de Machado de Assis. Fonte:ASSIS, 
Machado de.  O alienista.  São Paulo: FTD, 1994.  (Grandes 
leituras). 

Não é só Machado o crítico; Lima Barreto, não menos vitriólico, questiona qual o real 
papel do advogado no procedimento judicial: 

O doutor Felismino Praxedes Itapiru da Silva ia começar a sua 
estupenda defesa, quando um dos circunstantes, dirigindo-se ao 
presidente do tribunal, disse com voz firme: 

- Senhor juiz, quem me quis matar e me roubou, não foi este pobre 
homem que aí está, no banco dos réus; foi o seu eloqüente e elegante 
advogado. 

Houve sussurro; o juiz admoestou a assistência, o popular continuou: 

- Eu sou o professor Campos Bandeira. Esse tal advogado, logo que 
chegou do Norte, procurou-me, dizendo-se meu sobrinho, filho de 
uma irmã, a quem não vejo desde quarenta anos. Pediu-me proteção 
e eu lhe pedi provas. Nunca mas deu, senão alusões a coisas 
domésticas, cuja veracidade não posso verificar. Vão já tantos anos 
que me separei dos meus... Sempre que ia receber a minha jubilação, 
ele me escorava nas proximidades do quartel-general e me pedia 



dinheiro. Certa vez, dei-lhe quinhentos mil réis. Na noite do crime, à 
noitinha, apareceu-me, em casa, disfarçado em trajes de trabalhador, 
ameaçou-me com um punhal, amarrou-me, amordaçou-me. Queria 
que eu fizesse testamento em favor dele. Não o fiz; mas escapou de 
matar-me. O resto é sabido. O "Casaca" é inocente. 

O final não se fez esperar; e, por pouco, o "Casaca" toma a si a causa 
do seu ex-patrono. 

Quando este saía, entre dois agentes, em direitura à chefatura de 
polícia, um velho meirinho disse bem alto: 

- E dizer-se que este moço era um "poço de virtudes" ! (Foi Buscar 
Lã..BARRETO, Lima. O homem que sabia javanês e outros contos.  
Curitiba: Polo Editorial do Paraná, 1997..Lima Barreto) 

O texto mais citado neste tema é o de Casa de Pensão de Aluísio de Azevedo, no qual o 
Dr. Teles de Moura, qualificado como chicanista, passa a ver o direito de seu cliente 
apenas quando vê perspectivas de sugar a parte contrária. Vale a pena transcrever as 
vacilações e o processo de decisão do advogado:  

Coqueiro esperou um instante e, só terminado o barulho dos pratos, 
animou-se a tocar a campainha. 

 Apareceu um moleque, tomou o recado no corredor e pouco 
depois trouxe a resposta. “O amo estava muito cheio de ocupações 
naquele dia, não falava com pessoa alguma. Coqueiro que voltasse 
noutra ocasião.” 

 Mas Coqueiro recalcitrou. Esperaria... Tinha que falar ao Dr. 
Teles, custasse o que custasse. “Tratava-se de uma causa 
importantíssima!” 

 Veio afinal o doutor, palitando os dentes, o ar muito ocupado, 
os movimentos de quem tem pressa. 

 — Que era? O que desejavam?  

 Coqueiro, com a voz alterada, os gestos dramaticamente 
desesperados, disse que ia ali buscar proteção de justiça. “Era pobre, 
sim, mas estudioso e trabalhador. Sua vida aí estava — limpa! Podia 
até servir de modelo! — Casara-se na idade em que os rapazes em 
geral só pensam nos prazeres e nas loucuras!... Adorava a família; 
sim! adorava, porque a família era o bem único de que ele dispunha 
na terra! Tinha uma irmã, inocente e indefesa, a quem até aí servira 
de pai e de tutor...” 

 O advogado deixou escapar uma tossezinha de impaciência. 

 — Pois bem, senhor doutor! exclamou o outro, puxando com 
ambas as mãos, contra o peito, o seu chapéu de feltro. — Pois bem! 
Essa menina, que era todo o meu orgulho, que era como o 
documento vivo do bom cumprimento de meu dever... essa menina, 
que eduquei sob os maiores sacrifícios... essa pobre criança... 

 — Que fez, perguntou o velho muito calmo. — Arribou de 
casa?... 

 — Não senhor, acaba de ser vítima da maior traição, da mais 
degradante maldade, que... 



 — Mas, afinal, o que houve?... interrogou o doutor fugindo às 
preliminares. 

— Foi desvirtuada por um rapaz, um colega meu que, há coisa de 
um ano, hospedei, por amizade, debaixo de minhas telhas!... 

 — E ele? perguntou o advogado, sem se comover. 

 — Ele já está de passagem comprada para o Maranhão e foge 
amanhã mesmo, se não houver uma alma reta e caridosa que lhe 
embargue a viagem. 

 — Ela ficou pejada? 

 — Não senhor. 

 — É menor? 

 — Tem vinte e três anos, respondeu o queixoso, triste porque 
sua irmã não tinha menor idade.     

 — Está o diabo!... resmungou a raposa; espetando os dentes 
com o palito. — E ele? 

 — Ele tem vinte e um. 

 — Feitos? 

 — Feitos, sim senhor. 

 — Bem.               

 E acendeu um cigarro que levava a preparar lentamente. 

 — É o diabo!... repisava. — Não se pode fazer nada, sem a 
verificação do fato... É o diabo! 

 E calaram-se ambos. O velho a pensar; o outro, de cabeça baixa, 
o aspecto infeliz, a choramingar baixinho. 

 — Ele tem recursos? perguntou aquele afinal. 

 — É rico, bastante rico, respondeu Coqueiro, sem tirar os olhos 
do chão. 

 — Emancipado?... 

 — Totalmente. Órfão de pai! E até sócio comanditário de uma 
importante casa comercial. Tem para mais de quatrocentos contos de 
réis. 

 — Bem. Arranja-se a queixa-crime. Olhe! Deixe-me aí o seu 
nome, o dele, o da vítima, o dos competentes pais, se os tiverem, as 
respectivas moradas, profissões, etc., etc. Enfim a substância da 
queixa... 

 — O senhor doutor acha então que?... 

 — Veremos! Veremos o que se pode fazer!... Não perca tempo 
— escreva. 

 Coqueiro escreveu prontamente, interrompendo-se de vez em 
quando para pedir informações. 

 — Está direito! sussurrou o advogado, correndo os olhinhos 
pela folha de papel que o outro lhe acabava de passar. — Pode ir 
descansado. Vá. 



 E seu todo impaciente estava a despedir a visita. Esta, porém, 
fazia não dar por isso e desejava mais esclarecimentos; queria saber 
ao certo o tempo que deitaria aquela questão. “Se era de esperar que 
Amâncio casasse com a vítima; se havia recursos na lei para o 
perseguir, etc., etc.” 

 O velho palitou os dentes, mais vivamente. “Que diabo! Um 
processo era um processo! Tinha de percorrer todos os componentes 
sacramentos! Não se chegava ao fim, sem passar pelos meios!... 
Amâncio podia furtar-se à citação, esconder-se; os oficiais de justiça 
eram tão fáceis de ser comprados!... tão ordinários!... vendiam-se por 
qualquer lambugem, por um relógio, por um pouco de dinheiro!... 

 E principiou a encarecer a causa, grupando termos jurídicos, 
apontando dificuldades. Sua voz transformava-se ao sabor daquela 
terminologia especial. Em primeiro lugar tinham de apresentar uma 
queixa perante o juiz de direito do distrito criminal. Deferida a 
petição, intimar-se-ia o indicado para a audiência que se designasse. 
— E os interrogatórios? E a pronúncia? e os recursos?... Enfim havia 
de se fazer o que fosse possível!...” 

 — E por enquanto... acrescentou o chicanista, consultando 
apressado o relógio — não tenho de meu nem mais um segundo! 

 E despedindo o outro com um aperto de mão: 

 — Olhe! Procure-me logo mais na polícia, ao meio-dia. Estou lá 
a sua espera, pode ir descansado. Adeus!                           

 E empurrando-o brandamente: 

 — Não deixe de ir, hein?... Meio-dia em ponto! Adeus! 
Desculpe! 

 Coqueiro saiu, mastigando agradecimentos. 

 Estava agora mais tranqüilo; — a fama do Dr. Teles de Moura 
enchia-o de esperanças radiosas. “Sua causa não podia cair em 
melhores mãos! 

O  jurado 

O júri é instituição tida por “liberal”, ou seja, moderna. Na época, não se limita aos 
crimes dolosos contra a vida, e, como no parâmetro anglo-saxão, se compõe de doze 
jurados. Mas a  literatura é muito mais simpática para essa participação popular nos 
aparatos da Justiça do que em relação a qualquer dos seus demais atores:  

O nosso código é necessariamente muito sábio e muito previdente: 
exige que para ser jurado o cidadão brasileiro tenha apenas senso 
comum, se exigisse bom senso haveria desordem geral, porque 
segundo tenho ouvido dizer, muitos dos que têm feito e dos que 
fazem leis, muitos dos que as deviam mandar e mandam executar, e 
muitos dos que têm por dever aplicar as leis, não poderiam ser 
jurados por falta do bom senso! 

Dizem-me isso, e asseguram-me que o bom senso é senso raro. 

Eu não entendo estas coisas; mas atendendo ao que me dizem, chego 
a crer que foi por essa razão que a lei não impôs a condição do bom 
senso nem para que o cidadão fosse jurado, nem para que fosse 
magistrado, deputado, senador, ministro, e conselheiro de estado. 



Asseveram-me ainda que se assim não fosse, que, se se exigisse a 
condição do bom senso para o exercício daquelas altas delegações e 
cargos do Estado, haveria quatro quintas partes do mundo oficial 
inteiramente fora da lei. 

Já confessei que não entendo destes graves assuntos; como, porém, 
acredito piamente em tudo quanto me dizem, sinto-me cheio de 
orgulho pela convicção legalmente autorizada de que tenho senso 
comum, e apoderado de irresistível vaidade com a presunção de que 
sou igual a muitos magistrados, deputados, senadores, ministros e 
conselheiros de estado, pela falta de bom senso ou senso raro. (...) 

Prestei a maior atenção à leitura do processo, às testemunhas e aos 
debates, e quando entrei para a sala secreta achava-me plenamente 
convencido pelo promotor de que o réu merecia a forca; pelo 
advogado do réu de que este era credor de uma coroa cívica, e pelo 
juiz de direito que resumira a acusação e a defesa, de que o réu tinha 
jus à forca e à coroa. (Luneta Mágica, Joaquim Manuel de Macedo) 

Ë em relação ao júri, e seu predicado de administrar uma justiça além do Direito, que se 
constrói um dos mais famosos e interessantes trechos de Machado de Assis:  

Um dos jurados do Conselho, cheio de corpo e ruivo, parecia mais 
que ninguém convencido do delito e do delinqüente. O processo foi 
examinado, os quesitos lidos' e as respostas dadas (onze votos contra 
um); só o jurado ruivo estava inquieto. No fim' como os votos 
assegurassem a condenação, ficou satisfeito, disse que seria um ato 
de fraqueza, ou cousa pior, a absolvição que lhe déssemos. Um dos 
jurados, certamente o que votara pela negativa,-- proferiu algumas 
palavras de defesa do moço. O ruivo,-- chamava-se Lopes,-- replicou 
com aborrecimento: 

-- Como, senhor? Mas o crime do réu está mais que provado. 

-- Deixemos de debate, disse eu, e todos concordaram comigo. 

-- Não estou debatendo, estou defendendo o meu voto' continuou 
Lopes. O crime está mais que provado.  

O sujeito nega, porque todo o réu nega, mas o certo é que ele 
cometeu a falsidade, e que falsidade! Tudo por uma miséria' 
duzentos mil-réis! Suje-se gordo! Quer sujar-se? Suje-se gordo!  

"Suje-se gordo!" Confesso-lhe que fiquei de boca aberta, não que 
entendesse a frase, ao contrário, nem a entendi nem a achei limpa, e 
foi por isso mesmo que fiquei de boca aberta. Afinal caminhei e bati 
à porta, abriram-nos, fui à mesa do juiz, dei as respostas do Conselho 
e o réu saiu condenado. O advogado apelou; se a sentença foi 
confirmada ou a apelação aceita, não sei; perdi o negócio de vista. 

Quando saí do tribunal, vim pensando na frase do Lopes, e pareceu-
me entendê-la. "Suje-se gordo!" era como se dissesse que o 
condenado era mais que ladrão, era um ladrão reles, um ladrão de 
nada.  

A crítica à eficácia da Justiça e da equidade entre as pessoas prossegue. O antigo jurado 
toma a si mesmo a sua máxima e a comprova, convertendo-se de juiz de fato em réu: 

Ao pé da palavra bíblica lembrou-me de repente a do mesmo Lopes: 
"Suje-se gordo!" Não imagina o sacudimento que me deu esta 
lembrança. Evoquei tudo o que contei agora, o discursinho que lhe 



ouvi na sala secreta, até àquelas palavras: "Suje-se gordo!" Vi que 
não era um ladrão reles, um ladrão de nada, sim de grande valor. O 
verbo é que definia duramente a ação. "Suje-se gordo!" Queria dizer 
que o homem não se devia levar a um ato daquela espécie sem a 
grossura da soma. A ninguém cabia sujar-se por quatro patacas. 
Quer sujar-se? Suje-se gordo! 

Idéias e palavras iam assim rolando na minha cabeça, sem eu dar 
pelo resumo dos debates que o presidente do tribunal fazia. Tinha 
acabado, leu os quesitos e recolhemo-nos à sala secreta. Posso dizer-
lhe aqui em particular que votei afirmativamente, tão certo me 
pareceu o desvio dos cento e dez contos. Havia, entre outros 
documentos, uma carta de Lopes que fazia evidente o crime. Mas 
parece que nem todos leram com os mesmos olhos que eu. Votaram 
comigo dous jurados. Nove negaram a criminalidade do Lopes, a 
sentença de absolvição foi lavrada e lida, e o acusado saiu para a rua. 
A diferença da votação era tamanha que cheguei a duvidar comigo 
se teria acertado. Podia ser que não. Agora mesmo sinto uns repelões 
de consciência. Felizmente, se o Lopes não cometeu deveras o crime 
não recebeu a pena do meu voto, e esta consideração acaba por me 
consolar do erro, mas os repelões voltam. O melhor de tudo é não 
julgar ninguém para não vir a ser julgado. Suje-se gordo! suje-se 
magro! suje-se como lhe parecer! o mais seguro é não julgar 
ninguém... Acabou a música, vamos para as nossas cadeiras. (Suje-
se gordo, em Relíquias de Casa Velha, de Machado de Assis) 

O procedimento  

Casa de Pensão de Aluísio de Azevedo, no qual se desenhou a acerba crítica do 
advogado Telles de Moura, também constrói um retrato do procedimento criminal, com 
uma riqueza de cores e sutilezas que não encontra paralelo no acervo estudado. Vale 
também aqui uma transcrição longa:  

E a verdade é que ele, industriado pela raposa velha obteve um 
mandato de notificação, obrigando Amâncio a comparecer na 
polícia, imediatamente, para investigações policiais, e peitou o 
oficial da justiça e arranjou dois secretas e, afinal, o amante da irmã 
foi conduzido à presença do delegado de semana e daí levado à 
detenção, donde só sairia para responder ao primeiro interrogatório. 

 O advogado requereu corpo de delito na ofendida e, para a 
seguinte audiência, o comparecimento dos outros dois inquilinos 
que, por ocasião do crime, moravam na casa de pensão — o Dr. 
Tavares e o guarda-livros. 

 No inquérito, duas testemunhas fizeram-se ouvir contra 
Amâncio; um taverneiro das Laranjeiras — bicho gordo, cabeludo, a 
pele cor de telha e dono de uma venda que encostava os fundos com 
os da casa de Amélia, e um alferesinho de polícia, noutro tempo 
vizinho do queixoso em Santa Teresa e agora morador do casarão da 
Rua do Resende — homenzito magro, pobre de sangue, olhos fundos 
e boca devastada por uma anodontia horrorosa. 

 Amâncio, que ainda não conhecia de perto o que vinha ser “um 
processo” e estava longe de imaginar as tricas e os ardis de que 
costumam lançar mão os litigantes para defender ou acusar um pobre 
diabo que a justiça lhe atira às unhas, ficou pasmo, quando na 



ocasião de assinar os atos e termos, leu a matéria do fato criminoso 
que lhe argüiam. 

 O alferes declarou em substância que: “na noite de 16 de julho 
do ano tal, pela uma hora da madrugada, estando em Santa Teresa, 
no sótão que então ocupava (o qual era místico ao sótão de uma 
outra casa, onde viera a saber mais tarde, residira Amâncio), ouviu 
daí partirem gemidos angustiados e uma voz fraca, de mulher, a 
dizer: Solte-me! Solte-me! Não me force! E que, tomado de 
curiosidade, trepara-se a espreitar para a casa do vizinho e, então, 
percebera distintamente que um homem violentava uma rapariga; e 
que depois cessaram as vozes e só se ouviram suspiros e soluços 
abafados.” 

 O tavarneiro depunha que: “naquela mesma noite, estando 
casualmente de passeio em Santa Teresa, ouvira, ao passar pela casa 
onde então residia João Coqueiro com a família uma altercação de 
duas vozes, na qual se destacava uma de mulher que chorava, 
implorando piedade e suplicando, por amor de Deus, que a não 
desonrassem.” 

 E tudo isso estava perfeitamente de acordo com que já havia 
declarado Coqueiro. Dissera este que “nessa mesma noite se 
recolhera às três horas da madrugada, pois estivera até então em 
Botafogo, na companhia de seu colega Firmino de Azevedo, e que, 
ao entrar em casa ouvira leves gemidos no quarto da irmã e, 
chamando por esta da varanda e perguntando-lhe o que tinha, ela 
respondera que — não era nada, apenas havia acordado às voltas 
com um pesadelo; mas que ele, Coqueiro, apesar dessa explicação, 
ficou muito sobressaltado e ainda mais, quando, depois de acordar a 
esposa, que dormia profundamente, e perguntar-lhe se houvera em 
casa alguma novidade durante a sua ausência, lhe ouvira dizer que 
— até às nove horas da noite podia afiançar que nada acontecera, 
mas que, daí em diante, não sabia, visto que, sentindo-se àquela hora 
muito incomodada, se havia recolhido ao quarto com seu filho César 
e, como usava água de flor de laranja para os seus padecimentos 
nervosos, supunha ter essa noite medido mal a dose e tomado demais 
o remédio, em virtude do estranho e profundo sono que se apoderou 
dela até o momento em que o marido a chamara. — Por conseguinte, 
das nove horas da noite as três da madrugada, Amâncio e Amélia 
haviam ficado em plena liberdade”. 

 E mais: “que, no dia seguinte àquela noite fatal, Amélia não 
quis sair do quarto e que ele, indo ter com a irmã e perguntando-lhe 
se sofria de alguma coisa e se precisava de médico, notou-lhe certa 
perturbação, certo constrangimento e um grande embaraço na 
resposta negativa que deu; e que ela, todas as vezes que era 
interrogada, fugia com o rosto para o lado contrário e abaixava os 
olhos, como tolhida de vergonha; e que, examinando-a melhor, lhe 
descobrira sinais roxos nos lábios, nas faces, e pequenas escoriações 
no pescoço, nas mãos e nos braços; e que então, fulminado por uma 
suspeita terrível, exigiu energicamente a revelação de tudo que se 
passara na véspera durante a sua ausência, e que ela, empalidecendo, 
abrira a chorar e, só depois de muito resistir, confessou que fora 
violentada por Amâncio, mas que este prometera, sob palavras de 
honra, em breve reparar com o casamento a falta cometida.” 



 Mme. Brizard confirmou o que disse o marido a seu respeito. 

 Amâncio, porém, logo que foi novamente interrogado, negou: 
1.º — Que conhecesse as duas testemunhas deponentes contra ele; 
2.º — Que em tempo algum houvesse sucedido o que elas 
afirmavam; 3.º — Que tivesse empregado violência contra Amélia; 
4.º — Que fizesse promessa de casamento a quem quer que fosse e 
debaixo de quaisquer condições. E confirmou: 1.º — Que na noite, 
não de 16, mas de 20 de julho daquele ano, estabelecera relações 
carnais com a queixosa; 2.º — Que nessa noite, permanecendo de pé 
o conchavo de uma entrevista combinada entre eles, Amélia, logo 
que a casa se achou de todo recolhida, apresentara-se-lhe no quarto e 
aí ficara até às cinco horas da manhã, sem mostrar durante esse 
tempo o menor indício de contrariedade, e parecendo, aliás, muito 
satisfeita e feliz com o que se dera, como se alcançara a realização 
do seu melhor desejo; 3.º — Que de tudo isso nada absolutamente 
teria sucedido, se Amélia não o perseguisse com os seus repetidos 
protestos amorosos, com as suas provocações de todo o instante, 
chegando um dia a surpreendê-lo à banca do trabalho com uma 
aluvião de beijos! que não teria sucedido, se todos os de casa, todos! 
— o irmão, a cunhada, ela, César, os fâmulos, não concorressem 
direta ou indiretamente para aquilo, armando situações, preparando 
conjunturas arriscadas para ambos, explanando ocasiões 
escorregadias, nas quais fora inevitável uma queda! 

 E Amâncio acrescentou, arrebatado pela correnteza de suas 
palavras: 

 — Nada disso teria acontecido, senhor juiz, se me não 
desafiassem, se me não sobressaltassem os instintos, atirando-a todo 
o momento contra mim; se nos não empurrassem para o outro, com 
insistência, com tenacidade, deixando-nos a sós horas e horas 
consecutivas: fazendo-a enfermeira ao lado de minha cama, 
pespegando-a todos os dias, todas as noites, diante de meus olhos, ao 
alcance de minha mãos — enfeitada, perfumada, preparada, como 
uma armadilha, como uma tentação viva e constante! 

 O delegado observou discretamente que Amâncio se excedia 
nas suas declarações; mas o auditório, na maior parte formando de 
estudantes, protestava, atraído por aquela setentrional verbosidade 
que enchia toda a sala. 

 Rebentavam já daqui e ali, algumas exclamações de aplauso. E 
a voz do nortista, irônica e crespa no seu sotaque provinciano, ainda 
se fez ouvir por alguns instantes, em meio do quente rumor que se 
alevantava. 

 — Ah! Por Deus! por Deus, que bem longe estava ele de 
imaginar um fim tão dramático àquela comédia! Bem longe estava 
de imaginar que, depois de o escodearem por tantas maneiras; já o 
fazendo chefe de uma família que não era a sua; já lhe exigindo a 
compra de uma casa, exigindo vestidos, jóias, carros, dinheiro para a 
despesas diárias, dinheiro para a botica, dinheiro para o açougue, 
para o médico, para tudo! — ainda se lembrassem de estorquir-lhe a 
coisa única que até aí não haviam cobiçado — seu nome! — o nome 
que herdara de seus pais! 

 — Bravo! Bravo! Muito bem! 



 E a matinada dos estudantes rebentou com entusiasmo, 
sufocando os novos protestos que apareciam. O delegado reclamava 
silêncio, e Amâncio, muito pálido, a testa luzente de suor, tinha os 
braços cruzados, a cabeça baixa, numa atitude dramática de altiva 
resignação. 

Findo o inquérito e dada a queixa, o sumário caminhou sem mais 
incidente. Todavia, o provinciano, sempre que era interrogado, 
deixava-se arrebatar como da primeira vez, 

 As testemunhas, com mais ou menos tergiversação, 
reproduziam as suas patranhas; concederam-se os dias da lei ao 
indiciado, para que juntasse a sua defesa escrita e os documentos; e, 
afinal, subiram os autos à Relação, onde foi sustentada a pronúncia, 
e o processo esperou que designassem a sessão em que Amâncio 
teria de entrar em julgamento. (Casa De Pensão, Aluísio Azevedo) 

O meirinho 

Não poderia concluir a visão das instituições da justiça sem trazer a deliciosa descrição 
de Memória de Um Sargento de Milícias, que encerra não só a crítica ao poder de fato 
dos agentes menores do aparato judicial, mas especialmente às delongas e custos do 
procedimento judicial:  

Uma das quatro esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da 
Quitanda, cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo - O 
canto dos meirinhos - ; e bem lhe assentava o nome, porque era aí o 
lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe (que 
gozava então de não pequena consideração). Os meirinhos de hoje 
não são mais do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo do 
rei; esses eram gente temível e temida, respeitável e respeitada; 
formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que 
envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda era entre 
nós um elemento de vida: o extremo oposto eram os 
desembargadores. Ora, os extremos se tocam, e estes, tocando-se, 
fechavam o círculo dentro do qual se passavam os terríveis combates 
das citações, provarás, razões principais e finais, e todos esses 
trejeitos judiciais que se chamava o processo. Daí sua influência 
moral. Mas tinham ainda outra influência, que é justamente a que 
falta aos de hoje: era a influência que derivava de suas condições 
físicas. Os meirinhos de hoje são homens como quaisquer outros; 
nada têm de imponentes, nem no seu semblante nem no seu trajar, 
confundem-se com qualquer procurador, escrevente de cartório ou 
contínuo de repartição. Os meirinhos desse belo tempo não, não se 
confundiam com ninguém; eram originais, eram tipos, nos seus 
semblantes transluzia um certo ar de majestade forense, seus olhares 
calculados e sagazes significavam chicana. Trajavam sisuda casaca 
preta, calção e meias da mesma cor, sapato afivelado, ao lado 
esquerdo aristocrático espadim, e na ilharga direita penduravam um 
círculo branco, cuja significação ignoramos, e coroavam tudo isto 
por um grave chapéu armado. Colocado sob a importância vantajosa 
destas condições, o meirinho usava e abusava de sua posição. Era 
terrível quando, ao voltar uma esquina ou ao sair de manhã de sua 
casa, o cidadão esbarrava com uma daquelas solenes figuras que, 
desdobrando junto dele uma folha de papel, começava a lê-la em 
tom confidencial! Por mais que se fizesse não havia remédio em tais 
circunstâncias senão deixar escapar dos lábios o terrível - Dou-me 



por citado. - Ninguém sabe que significação fatalíssima e cruel 
tinham estas poucas palavras! eram uma sentença de peregrinação 
eterna que se pronunciava contra si mesmo; queriam dizer que se 
começava uma longa e afadigosa viagem, cujo termo bem distante 
era a caixa da Relação, e durante a qual se tinha de pagar importe de 
passagem em um sem-número de pontos; o advogado, o procurador, 
o inquiridor, o escrivão, o juiz, inexoráveis Carontes, estavam à 
porta de mão estendida, e ninguém passava sem que lhes tivesse 
deixado, não um óbolo, porém todo o conteúdo de suas algibeiras, e 
até a última parcela de sua paciência. 

Os temas do século 

A par das considerações da noção da Justiça como valor, e como instituição, a nossa 
ficção do séc. XIX se concentra em um número de problemas jurídicos relevantes, cuja 
elaboração merece especial atenção do profissional do direito.  

O homem incriado 

 

I ’spect I growed. Don’t think nobody never made me. Uncle Tom’s Cabin, Harriet 
Beecher Stowe  

 

"Desd'o berço respirando 

Os ares da escravidão, 

Como semente lançada 

Em terra de maldição, (A Escrava Isaura). 

 A suspeita da personagem da Cabana do Pai Tomás, de que um homem nascido na 
escravidão é planta, e não gente, toca no mais radical de todos problemas filosóficos: o 
da consciência de que o ser humano (não menos do que outros animais) resulta da 
junção de homem e mulher, de que existe um outro real que é pressuposto da existência, 
epitomizado no mito de Édipo 1000. 

Pode haver justiça para essa planta? A questão foi objeto de precisa análise judicial, 
num exemplo rutilante do discurso impecável e monstruoso que o Direito pode ter, no 
caso Dred Scott (19 Howard (1857), 393), julgado pela Suprema Corte dos Estados 
Unidos em 1857. Dred Scott fora escravo, e trazido pelo seu senhor a um estado onde 
inexistia escravidão, postulou que lhe fosse declarado ser homem livre.  

Para se entender bem essa decisão, tem-se que considerar que o acórdão apenas 
examinou uma questão de processo civil: se Dred Scott tinha legitimidade para se valer 
da Justiça Federal. Para tanto, o requisito nominal era de que fosse cidadão (muito 
embora mulheres e menores fossem admitidos ao processo). 

 

[Ementa] A free negro of the African race, whose ancestors were brought to this country 
and sold as slaves, is not a "citizen" within the meaning of the Constitution of the 
United States.  

                                           
1000 Claude Levi-Strauss, A Estrutura dos Mitos, in Antropologia Estrutural,. Tempo Brasileiro. RJ, 1970 



When the Constitution was adopted, they were not regarded in any of the States as 
members of the community which constituted the State, and were not numbered among 
its "people or citizens." Consequently, the special rights and immunities guarantied to 
citizens do not apply to them. And not being "citizens" within the meaning of the 
Constitution, they are not entitled to sue in that character in a court of the United States, 
and the Circuit Court has not jurisdiction in such a suit.  

The only two clauses in the Constitution which point to this race, treat them as persons 
whom it was morally lawful to deal in as articles of property and to hold as slaves.  

The change in public opinion and feeling in relation to the African race, which has 
taken place since the adoption of the Constitution, cannot change its construction and 
meaning, and it must be construed and administered now according to its true meaning 
and intention when it was formed and adopted.  

The plaintiff having admitted, by his demurrer to the plea in abatement, that his 
ancestors were imported from Africa and sold as slaves, he is not a citizen of the State 
of Missouri according to the Constitution of the United States, and was not entitled to 
sue in that character in the Circuit Court.  

... [T]he legislation and histories of the times, and the language used in the Declaration 
of Independence, show, that neither the class of persons who had been imported as 
slaves, nor their descendants, whether they had become free or not, were then 
acknowledged as a part of the people, nor intended to be included in the general words 
used in that memorable instrument.  

It is difficult at this day to realize the state of public opinion in relation to that 
unfortunate race, which prevailed in the civilized and enlightened portions of the world 
at the time of the Declaration of Independence, and when the Constitution of the United 
States was framed and adopted....  

They had for more than a century before been regarded as beings of an inferior order, 
and altogether unfit to associate with the white race, either in social or political 
relations; and so far inferior, that they had no rights which the white man was bound to 
respect; and that the negro might justly and lawfully be reduced to slavery. . . . He was 
bought and sold, and treated as an ordinary article of merchandise and traffic, whenever 
a profit could be made by it. This opinion was at that time fixed and universal in the 
civilized portion of the white race. It was regarded as an axiom in morals as well as in 
politics, which no one thought of disputing, or supposed to be open to dispute; and men 
in every grade and position in society daily and habitually acted upon it in their private 
pursuits, as well as in matters of public concern, without doubting for a moment the 
correctness of this opinion. (…) 

The opinion thus entertained and acted upon in England was naturally impressed upon 
the colonies they founded on this side of the Atlantic. And, accordingly, a negro of the 
African race was regarded by them as an article of property, and held, and bought and 
sold as such, in every one of the thirteen colonies which united in the Declaration of 
Independence, and afterwards formed the Constitution of the United States. The slaves 
were more or less numerous in the different colonies, as slave labor was found more or 
less profitable. But no one seems to have doubted the correctness of the prevailing 
opinion of the time. 

Esta decisão, que contribuiu para o escândalo público no Norte e para a guerra 
subseqüente, foi tomada com o voto de sete entre os nove ministros. O voto dissidente 
do Justice McLean, embora tenha trechos espantosos (“In the argument, it was said that 
a colored citizen would not be an agreeable member of society. This is more a matter of 
taste than of law”) traz no entanto um aspecto importantíssimo para a análise de nossa 
literatura brasileira anti-escravagista:  

In giving the opinion of the court, Lord Mansfield said:  

"The state of slavery is of such a nature that it is incapable of being introduced on any 
reasons, moral or political, but only by positive law, which preserves its force long after 



the reasons, occasion, and time itself, from whence it was created, is erased from the 
memory; it is of a nature that nothing can be suffered to support it but positive law."1001 

(…) The civil law throughout the Continent of Europe, it is believed, without an 
exception, is, that slavery can exist only within the territory where it is established; and 
that, if a slave escapes, or is carried beyond such territory, his master cannot reclaim 
him, unless by virtue of some express stipulation. (Grotius, lib. 2, chap. 15, 5, 1; lib. 10, 
chap. 10, 2, 1; Wicqueposts Ambassador, lib. 1, p. 418; 4 Martin, 385; Case of the 
Creole in the House of Lords, 1842; 1 Phillimore on International Law, 316, 335.)  

There is no nation in Europe which considers itself bound to return to his master a 
fugitive slave, under the civil law or the law of nations. On the contrary, the slave is 
held to be free where there is no treaty obligation, or compact in some other form, to 
return him to his master. The Roman law did not allow freedom to be sold. An 
ambassador or any other public functionary could not take a slave to France, Spain, or 
any other country of Europe, without emancipating him. A number of slaves escaped 
from a Florida plantation, and were received on board of ship by Admiral Cochrane; by 
the King's Bench, they were held to be free. (2 Barn. and Cres., 440.)  

In the great and leading case of Prigg v. The State of Pennsylvania, (16 Peters, 594; 14 
Curtis, 421,) this court say that, by the general law of nations, no nation is bound to 
recognize the state of slavery, as found within its territorial dominions, where it is in 
opposition to its own policy and institutions, in favor of the subjects of other nations 
where slavery is organized. If it does it, it is as a matter of comity, and not as a matter of 
international right. The state of slavery is deemed to be a mere municipal regulation, 
founded upon and limited to the range of the territorial laws. 

Note-se, assim, que haveria à época em que se analisa, uma uniformidade de direito 
entre as nações civilizadas, de que a escravidão não seria resultado de nenhuma regra 
pré-jurídica, ou de direito das gentes, mas simples imposição do direito positivo. Vale 
dizer, não se suscitava no caso um conflito de direitos fundamentais, seja o da liberdade 
ou igualdade, mas simplesmente uma questão de competência da justiça federal.  

Sem afundar-nos agora nessa questão de Direito, tem-se de verificar, no entanto, que em 
certa sensibilidade brasileira haveria sim, na idéia abolicionista, um atentado a um 
direito fundamental: o da propriedade. Dá testemunho disse a proclamação feita pelo 
governo revoltoso de Pernambuco, de 1817, onde se indica uma hipótese, hoje 
inimaginável, de ponderação de interesses:  

Patriotas pernambucanos! A suspeita tem se insinuado nos proprietários rurais: eles 
crêem que a benéfica tendência da presente liberal revolução tem por fim a 
emancipação indistinta dos homens de cor e escravos. O governo lhes perdoa uma 
suspeita que o honra. Nutrido em sentimentos generosos não pode jamais acreditar que 
os homens, por mais ou menos tostados degenerassem do original tipo de igualdade; 
mas está igualmente convencido de que a base de toda sociedade regular é a 
inviolabilidade de qualquer espécie de propriedade. Impelido destas duas forças 
opostas, deseja uma emancipação que não permita mais lavrar entre eles o cancro da 
escravidão; mas a deseja lenta, regular e legal. O governo não engana ninguém; o 
coração se lhe sangra ao ver tão longínqua uma época tão interessante, mas não a quer 
prepóstera. Patriotas: vossas propriedades, ainda as mais opugnantes ao ideal da justiça 
serão sagradas; o governo porá meios de diminuir o mal, não o fará cessar pela força. 
Crede na palavra do governo, ela é inviolável, ela é santa 1002. 

Assim, no contraste entre os valores da liberdade e igualdade, e os da propriedade, o 
respeito propenderia a esse, cuidando de se prestigiar aqueles, mas numa abertura, lenta, 

                                           
1001 Somersett's case (Lafft's Rep., 1; 20 Howell's State Trials, 79,) 

1002 NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. São Paulo : Publifolha, 2000. (Grandes nomes do pensamento brasileiro 
da Folha de São Paulo). 



gradual e segura; em favor dessa prudência tem-se que indicar que o gradualismo era a 
proposta uniforme de todos os propugnadores do fim da escravidão na época 1003.  

Note-se que na sensibilidade literária do período, o status de sujeição e de extranomia 
do escravo transcenderia a questão racial africana. Em O Guarani, Loredano, ex-padre, 
agora líder de um bando de mercenários após assassinar um homem desarmado, para 
obter um mapa das minas de prata, define a condição jurídica do escravo. Vejamos qual 
seja.  

Recorde-se que, no séc. XVI ou XVII (precisamente em 1604), quando se passa a 
narrativa, a escravidão era também indígena: Peri era escravo. O contexto é um 
momento de tensão, no qual os mercenários estão disposto a fazer um justiciamento 
sumário do índio Peri, mas temem a repressão da justiça relativamente mais formal de 
um senhor rural, titular de baraço e cutelo 1004:  

 

“— O que ides fazer? perguntou imperativamente aos seus 
companheiros. 

Os aventureiros ficaram pasmados com semelhante pergunta. 

— Ides matá-lo?... 

— Mas decerto! 

— E não sabeis que não podereis fazê-lo? Que ele é protegido, 
amado, estimado por aqueles que pouco se importam se morremos 
ou vivemos? 

— Seja embora protegido, quando é criminoso... 

— Como vos iludis! Quem o julgará criminoso? Vós? Pois bem; 
outros julgarão inocente e o defenderão; e não tereis remédio senão 
curvar a cabeça e calar-vos. 

— Oh! isso é demais!  

— Julgais que somos alimárias que se podem matar impunemente? 
retrucou Martim Vaz. 

                                           
1003 ROCHA, Antonio Penalves. Idéias antiescravistas da Ilustração na sociedade escravista brasileira. Rev. bras. 
Hist., 2000, vol.20, no.39, p.37-68. ISSN 0102-0188. Certo que essa não era uma postura uniforme. Para Jośe 
Bonifácio, o "homem, não podendo ser coisa, não pode ser objeto de propriedade. Se a lei deve defender a 
propriedade, muito mais deve defender a liberdade pessoal dos homens, que não pode ser propriedade de ninguém 
sem atacar os direitos da Providência que fez os homens livres e não escravos, sem atacar a ordem moral das 
sociedades, que é a execução estrita de todos os deveres prescritos pela natureza, pela religião e pela sã política". 
Representação à Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura (1825). 

1004 Falando de D. Álvaro, o fazendeiro a cuja propriedade Peri se tinha integrado: “Pela força da necessidade, pois, 
o fidalgo se havia constituído senhor de baraço e cutelo, de alta e baixa justiça dentro de seus domínios; devemos 
porém declarar que rara vez se tornara precisa a aplicação dessa lei rigorosa; a severidade tinha apenas o efeito salutar 
de conservar a ordem, a disciplina e a harmonia”. A expressão “baraço e cutelo” está dicionarizada como “poder do 
senhor feudal de mandar enforcar, degolar, decepar membros etc.” Tal apossamento da potestade judicial não se 
limitava ao Séc. XVI. Diz Julio Ribeiro, em A Carne: “ Até 1887 vivia-se em pleno feudalismo no interior da 
província de São Paulo. A fazenda paulista em nada desmerecia do solar com jurisdição da Idade Média. O 
fazendeiro tinha nela cárcere privado, gozava de alçada efetiva, era realmente senhor de baraço e cutelo. Para reger os 
súditos, guiava-se por um código único - a sua vontade soberana. De fato estava fora do alcance da Justiça: a lei 
escrita não o atingia. Contava em tudo e por tudo com a aquiescência nunca desmentida da autoridade, e, quando, 
exemplo raro, comparecia à barra de um tribunal por abuso enorme e escandalosíssimo de poder, esperava-o 
infalivelmente a absolvição. O seu predomínio era tal que às vezes mandava assassinar pessoas livres na cidade, 
desrespeitava os depositários de poderes constitucionais, esbofeteava-os em pleno exercício de funções, e ainda... era 
absolvido”.  



— Sois piores que alimárias; sois escravos! 1005 (...) (José de 
Alencar, O Guarani). 

O Guarani voltará à nossa discussão em vários outros temas; mas cabe agora voltar ao 
tema da tensão entre propriedade e liberdade. È o leit motiv de A Escrava Isaura, de 
Bernardo Guimarães.  

Um best seller de 1875 1006, o romance sucede em quatro anos a Lei do Ventre Livre 1007 
e em vinte e cinco a proibição da importação de escravos ladinos da África. Isaura é 
mulata, mas criada como uma senhorinha de classe; filha de um feitor branco, tem da 
mãe apenas o vínculo jurídico da escravidão – status que ela nem conhece, até que sua 
dona, que lhe tinha criado como livre, morre. Leôncio, novo proprietário, apesar de 
casado, está transtornado pela escrava. Mas Isaura se nega, e foge. 

Aparece Álvaro, moço de família, dez vezes mais rico do que Leôncio – abolicionista e 
liberal, apaixona-se por Isaura. Num momento crucial para nossa análise, os dois se 
defrontam, e com eles, os princípios da liberdade e da propriedade:  

 - Sei que há muito tempo, - disse Leôncio - V. S.ª retêm essa 
escrava em seu poder contra toda a justiça, iludindo as autoridades 
com falsas alegações, que nunca poderá provar.Porém agora venho 
eu mesmo reclamá-la e burlar os seus planos, e artifícios.  

 - Artifícios não, senhor. Protegi e protejo francamente uma escrava 
contra as violências de um senhor, que quer tornar-se seu algoz; eis 
aí tudo.  

 - Ah!... agora é que sei que qualquer aí pode subtrair um escravo ao 
domínio de seu senhor a pretexto de protegê-lo, e que cada qual tem 
o direito de velar sobre o modo por que são tratados os escravos 
alheios.  

No enredo, a questão não é exclusivamente de defesa da propriedade; Leôncio, como 
Álvaro, tem o mesmo motivo: a paixão. Por isso, frustra-se, em favor do tema 
romântico, o que seria naturalmente resolvido como um tema de direito real:  

                                           
1005 Na verdade, essa era um figura de retórica. O bando se constituía em “homens ousados, destemidos, reunindo 
ao mesmo tempo aos recursos do homem civilizado a astúcia e agilidade do índio de quem haviam aprendido; eram 
uma espécie de guerrilheiros, soldados e selvagens ao mesmo tempo (...)D. Antônio de Mariz, que os conhecia, havia 
estabelecido entre eles uma disciplina militar rigorosa, mas justa; a sua lei era a vontade do chefe; o seu dever a 
obediência passiva, o seu direito uma parte igual na metade dos lucros. Nos casos extremos, a decisão era proferida 
por um conselho de quatro, presidido pelo chefe; e cumpria-se sem apelo, como sem demora e hesitação”.  

1006 A 1ª edição de A Escrava Isaura foi publicada a primeira vez em 1875, pela Casa Garnier, Rio de Janeiro. 

1007 A lei nº 2040, de 28 de setembro de 1871, que "Declara de condição livre os filhos de mulher escrava que 
nascerem desde a data desta lei, libertos os escravos da Nação e outros, e providencia sobre a criação e tratamento 
daqueles filhos menores e sobre a libertação anual de escravos”. Curiosamente, a lei parece se opor às premissas do 
romance, pois dispõe em seu art. Art. 4º: É permitido ao escravo a formação de um pecúlio com o que lhe provier de 
doações, legados e heranças, e com o que, por consentimento do senhor, obtiver do seu trabalho e economias. “§2º: O 
escravo que, por meio de seu pecúlio, obtiver meios para indenização de seu valor, tem direito à alforria. Se a 
indenização não for fixada por acordo, o será por arbitramento. Nas vendas judiciais ou nos inventários o preço da 
alforria será o da avaliação”. Álvaro estava pronto para doar a Isaura o preço da alforria que, sendo arbitrado se 
Leôncio não consentisse, poderia resultar em manumissão judicial. Note-se que a lei ainda prescreve que “ Art. 7º: 
Nas causas em favor da liberdade: §1º: O processo será sumário. 2º: Haverá apelações ex-oficio quando as decisões 
forem contrárias à liberdade”. Ao contrário do caso Dred Scott, o escravo no Brasil tinha acesso à justiça mesmo 
antes da lei. E,. segundo ainda o art. 4º, §6º: As alforrias, quer gratuitas, quer a título oneroso, serão isentas de 
quaisquer direitos, emolumentos ou despesas” . Aparentemente, o que faltou à Isaura foi um bom advogado; Álvaro , 
que tinha estudado direito, devia ser mais apaixonado do que estudioso.  



 - V. S.a. está de disposição a escarnecer, e eu declaro-lhe que 
nenhuma vontade tenho de escarnecer, nem de ser escarnecido. 
Confesso-lhe que desejo muito a liberdade dessa escrava, tanto 
quanto desejo a minha felicidade, e estou disposto a fazer todos os 
sacrifícios possíveis para consegui-la. Já lhe ofereci dinheiro, e ainda 
ofereço. Dou-lhe o que pedir... dou-lhe uma fortuna por essa escrava. 
Abra preço...  

 - Não há dinheiro que a pague; nem todo o ouro do mundo, porque 
não quero vendê-la.  

 - Mas isso é um capricho bárbaro, uma perversidade...  

 - Seja capricho da qualidade que V. S.ª quiser; porventura não posso 
ter eu os meus caprichos, contanto que não ofenda direitos de 
ninguém?... porventura V. S.ª não tem também o seu capricho de 
querê-la para si?... mas o seu capricho ofende os meus direitos, e eis 
aí o que não posso tolerar.  

Reconhecendo, em silêncio, que a questão não tem natureza econômica, Álvaro apela 
para o aspecto emocional; mas não evoca aqui, a amoralidade da escravidão em geral. 
Suscita o desejo e o investimento pessoal que fizera a mãe de Leôncio: 

 - Mas o meu capricho é nobre e benfazejo, e o seu é uma tirania, 
para não dizer uma vilania. V. S.ª mancha a sua vida com uma nódoa 
indelével conservando na escravidão essa mulher; cospe o 
desrespeito e a injúria sobre o túmulo de sua santa mãe, que criou 
com tanta delicadeza, educou com tanto esmero essa escrava, para 
torná-la digna da liberdade que pretendia dar-lhe, e não para 
satisfazer aos caprichos de V. S.a. Ela por certo lá do céu, onde está, 
o amaldiçoará, e o mundo inteiro a acompanhará na maldição ao 
homem que retém no mais infamante cativeiro uma criatura cheia de 
virtudes, prendas e beleza.  

 - Basta, senhor!.. agora fico também sabendo, que uma escrava, só 
pelo fato de ser bonita e prendada, tem direitos à liberdade. Pique 
também V. S.ª sabendo, que se minha mãe não criou essa rapariga 
para satisfazer aos meus caprichos, muito menos para satisfazer aos 
de V. S.ª a quem nunca conheceu nesta vida. Senhor Álvaro, se 
deseja ter alguma linda escrava para sua amásia procure outra, 
compre-a, que a respeito desta, pode perder toda a esperança. (...) 

Assim, não é a educação e o afeto, os dados substantivos de humanidade, que definem 
Isaura como escrava; mas o vinculo juris. E tem Leôncio o direito de seqüela.  

É bem verdade que o tema da escravidão, como questão moral e de cunho geral, é 
tangenciado no texto. Exatamente como sugere o voto dissidente no caso Dred Scott, 
haverá uma colisão entre direito positivo e elementos mais fundamentais. Mas surge a 
dicotomia antropológica entre casa e rua de Roberto da Matta 1008: a moral, a religião e a 
civilização são categorias externas ao tecimento da escravidão: 

- Infame e cruel direito é esse, meu caro Geraldo. É já um escárnio 
dar-se o nome de direito a uma instituição bárbara, contra a qual 
protestam altamente a civilização, a moral e a religião. Porém, 
tolerar a sociedade que um senhor tirano e brutal, levado por 
motivos infames e vergonhosos, tenha o direito de torturar uma 

                                           
1008 Roberto da Matta, A casa & a rua: Espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil, Guanabara Koogan, 1991. 



frágil e inocente criatura, só porque teve a desdita de nascer escrava, 
é o requinte da celeradez e da abominação.  

 - Não é tanto assim, meu caro Álvaro; esses excessos e abusos 
devem ser coibidos; mas como poderá a justiça ou o poder público 
devassar o interior do lar doméstico, e ingerir-se no governo da casa 
do cidadão? que abomináveis e hediondos mistérios, a que a 
escravidão dá lugar, não se passam por esses engenhos e fazendas, 
sem que, já não digo a justiça, mas nem mesmo os vizinhos, deles 
tenham conhecimento?... Enquanto houver escravidão, hão de se dar 
esses exemplos. Uma instituição má produz uma infinidade de 
abusos, que só poderão ser extintos cortando-se o mal pela raiz (...) 

Mas a justiça não tarda. A escravidão é uma questão econômica, estritamente, e o 
desbordamento desses limites penaliza o senhor de escravos com a ruína e a 
insolvência: 

Seus desvarios e extravagâncias, e por último sua nefasta e insensata 
paixão por Isaura, fizeram-no perder de todo a cabeça, arrojando-se 
em um plano inclinado de despesas ruinosas, sem cálculo nem 
previsão alguma. Com os enormes dispêndios que teve de fazer em 
conseqüência da fuga de Isaura, mandando procurá-la por todos os 
cantos do império, acabou de cavar o abismo de sua ruína. Em pouco 
tempo o jovem fazendeiro estava de todo insolvável, sem um real em 
caixa, e com uma multidão de letras protestadas na carteira de seus 
credores. Quando estes acordaram e se lembraram de lhe abrir a 
falência e executar os seus bens, compreenderam que mal poderiam 
embolsar-se da metade do que lhes era devido, e, portanto, trataram 
com sofreguidão de promover os meios executivos, antes que o mal 
fosse a mais.  

E é com afirmação da razão e prestígio da propriedade sobre a liberdade que se resolve 
o romance em favor de Álvaro: 

Depois de conferenciar com os credores de Leôncio, propôs-lhes a 
compra de todos os seus créditos pela metade do seu valor. Para 
evitar qualquer odiosidade, que semelhante procedimento pudesse 
acarretar sobre sua pessoa, declarou-lhes que nenhuma intenção 
tinha de vexar nem oprimir o infeliz fazendeiro, que pelo contrário 
era seu intuito protegê-lo e livrá-lo do vexame de uma rigorosa 
execução judicial, e deixá-lo ao abrigo da miséria. E realmente, a 
despeito da aversão e desprezo que Leôncio lhe merecia, Álvaro não 
pretendia levar ao último extremo os meios de vingança, que por um 
acaso as circunstâncias tinham posto em suas mãos. Era ele dez 
vezes mais rico do que o seu adversário, e de muito bom grado, se 
não houvesse outro recurso, por um contrato amigável daria uma 
soma igual a toda a fortuna deste, pela liberdade de Isaura. 

(...) Senhor de todos os títulos de divida de Leôncio, isto é, de toda a 
sua fortuna, Álvaro partiu para Campos a fim de promover por sua 
conta a execução dos bens do mesmo, e munido de todos os papéis e 
documentos, acompanhado de um escrivão e dois oficiais de justiça, 
apresentou-se em pessoa em casa de Leôncio para intimar-lhe em 
pessoa a sentença de sua perdição. 

Incidentalmente, era a questão econômica que moderava a violação do que hoje se teria 
por direitos humanos do escravo. Lembrava Machado de Assis: 



Há meio século, os escravos fugiam com freqüência. Eram muitos, e 
nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente 
apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. 
Grande parte era apenas repreendida; havia alguém de casa que 
servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau; além disso, o 
sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro 
também dói 1009. (Pai contra mãe, Relíquias de Casa Velha) 

De outro lado, o mau tratamento do escravo é igualmente justificado por razões de 
eficácia econômica dos bens tidos em propriedade. Sempre fora essa a visão 
desapaixonada do século: 

 - Ai, filha! você não entende deste riscado. Qual barbaridade, nem 
qual carapuça! Neste mundo não existe coisa alguma sem sua razão 
de ser. Estas filantropias, estas jeremiadas modernas de abolição, de 
não sei que diabo de igualdade, são patranhas, são cantigas. É chover 
no molhado - preto precisa de couro e ferro como precisa de angu e 
baeta. Havemos de ver no que há de parar a lavoura quando esta 
gente não tiver no eito, a tirar-lhe cócegas, uma boa guasca na ponta 
de um pau, manobrada por um feitor destorcido. Não é porque eu 
seja maligno que digo e faço estas coisas; eu até tenho fama de bom. 
É que sou lavrador, e sei o nome aos bois. Enfim, você pede, eu vou 
mandar tirar o ferro. Mas são favas contadas - ferro tirado, preto no 
mato. (A Carne, de Júlio Ribeiro Fonte:RIBEIRO, Júlio. A Carne. 
São Paulo: Martin Claret, 1999. (A Obra Prima de Cada Autor) 

Mas vamos de novo à Isaura. Vê-se aqui o aparato inteiro do Direito atuando em favor 
da propriedade, como ocorrera no momento e que Leôncio prevalecia; mas o pecado da 
ação por mera emulação, ou emoção, será punido pela inversão de pólo. Álvaro, antes 
exeqüido, passa a exeqüente. Essa inversão não se lê, porém, como uma inexorabilidade 
econômica, mas como justiça divina: 

 - Sim, senhor, - continuou Miguel, - e se ela não se sujeitasse a esse 
casamento, teria de passar o resto da vida presa em um quarto 
escuro, incomunicável, com o pé enfiado em uma grossa corrente, 
como tem vivido desde que veio do Recife até o dia de hoje...  

 - Verdugo! - bradou Álvaro, não podendo mais sopear sua 
indignação. - A mão da justiça divina pesa enfim sobre ti para punir 
tuas monstruosas atrocidades!  

A inversão é completa, e leva Leôncio ao suicídio da última linha do romance: 

(...) - Isaura! - continuou Álvaro com voz sempre firme e grave: - se 
esse algoz ainda há pouco tinha em suas mãos a tua liberdade e a tua 
vida, e não tas cedia senão com a condição de desposares um ente 
disforme e desprezível, agora tens nas tuas a sua propriedade; sim, 
que as tenho nas minhas, e as passo para as tuas. Isaura, tu és hoje a 
senhora, e ele o escravo; se não quiser mendigar o pão, há de 
recorrer à nossa generosidade. 

                                           
1009 Como notam Luiz Alberto Couceiro e Carlos Eduardo Moreira de Araújo, Dimensões cativas e construção da 
emancipação: relações morais nas lógicas de sociabilidade de escravos e livres. Sudeste, 1860-1888 -, Estudos Afro-
Asiáticos, Ano 25, nº 2, 2003, a questão econômica seguidamente antepunha o senhor do escravo à Justiça: para 
evitar a perda de mão de obra escrava, os donos defendiam e apelavam acirradamente de decisões criminais que 
levassem à prisão dos escravos.  



A narrativa tem por pano de fundo uma das mais repetidas alegações 
anti-escravagistas: a da sua anti-economicidade1010. Mas o que surge 
ao proscênio a superação do impasse entre os princípios 
fundamentais em jogo pela simples aplicação da razoabilidade 
econômica. Não será o predomínio dos elementos pré-jurídicos da 
moral ou a afirmação da igualdade e liberdade, mas a 
inexorabilidade da mudança de um modo de produção que liberta (A 
Escrava Isaura).  

 O tema da liberdade, no entanto, recupera seu topos no discurso político:  

Não esqueça dizer que, em 1888, uma questão grave e gravíssima os 
fez concordar também, ainda que por diversa razão. A data explica o 
fato: foi a emancipação dos escravos. Estavam então longe um do 
outro, mas a opinião uniu-os.  

A diferença única entre eles dizia respeito à significação da reforma, 
que para Pedro era um ato de justiça, e para Paulo era o início da 
revolução. Ele mesmo o disse, concluindo um discurso em S. Paulo, 
no dia 20 de maio: "A abolição é a aurora da liberdade; esperemos o 
sol; emancipado o preto, resta emancipar o branco." (...) (Esaú e 
Jacó, Machado de Assis) 

A outra condição servil 

Ainda em gestação na ideologia do Séc. XIX, o tema do papel jurídico da mulher 
emerge na literatura timidamente, mas com testemunhos de crítica e de ironia 
marcantes. O mais interessante texto é, outra vez, de Aluísio de Azevedo, que põe a sua 
crítica, uma vez mais através do mecanismo da ironia, numa perspectiva de uma mulher 
de outra geração. A justiça como igualdade, na construção do séc. XIX, vacila perante a 
mulher como perante o negro:  

Dir-me-ão talvez que, tanto um como outro, não preenchem o ideal 
da mulher, e que o melhor partido é o de um homem que a ame de 
igual para igual. 

Não. Essa igualdade é bonita, mas é impossível e, se fosse possível, 
seria inconveniente. A mulher, já pela sua especial constituição 
física e intelectual, já pelo seu natural estado de passividade, não 
pode em caso algum ser a igual do homem com que vive. 

O raro caso da absoluta superioridade da mulher é uma anomalia que 
traz fatalmente o desequilíbrio no casal. 

É justamente dessa desigualdade perfeita, desse contraste de aptidões 
físicas e morais, que nasce a sublime harmonia do amor. É com a 

                                           
1010 ROCHA, Antonio Penalves, op. Cit: “No artigo de José da Silva Lisboa, "Da Liberdade do Trabalho", apenas 
dois autores da Ilustração são citados: Adam Smith e Montesquieu. O alicerce do artigo foi dado pela Riqueza das 
Nações, mais precisamente por um princípio formulado por Adam Smith, segundo o qual há um "esforço natural de 
cada homem para melhorar a sua própria condição", sendo que os interesses pessoais coincidem com os coletivos. 
Para Silva Lisboa, era impossível a realização deste princípio numa sociedade que emprega o trabalho escravo, pois o 
escravo é reduzido à condição de máquina, "não esperando melhoria [...], nem podendo adquirir propriedade"; resulta 
daí que falta ao escravo motivação para se empenhar nas atividades produtivas, o que torna a escravidão nociva à 
"opulência e civilização". Não bastasse isso, Silva Lisboa reproduziu também a maioria dos argumentos de Adam 
Smith contra a escravidão: a administração do escravo é mais cara do que a do homem livre, pois com a escravidão 
não há frugalidade, tampouco parcimônia; os escravos raramente inventam máquinas, pois podem ser acusados de 
preguiçosos pelos seus senhores, etc.”  

. 



variedade de competências e de necessidades de cada um, que os 
dois se completam. 

Pois se até na idade e na estatura física é conveniente, para o bom 
equilíbrio de um casal, que haja certa inferioridade da parte da 
mulher! No que precisa haver identidade é no ponto de educação 
social e no grau de colocação na escala etnológica. E, ainda neste 
particular, caso não seja possível obter a igualdade, dada a 
circunstância de que uma das partes do casal tenha de ser, na raça ou 
na condição, inferior à outra, é preferível, para todas as 
conveniências e efeitos, que a parte inferior na raça ou na condição 
seja a mulher e não o homem. É mais natural e aceitável ver um 
branco casado com uma mulata ou um mulato com uma preta, do 
que ver uma branca ligada a um preto ou a um mulato; pela simples 
razão de que, na apuração e aperfeiçoamento da casta, a mulher só 
entra em concorrência como passivo auxiliar. 

A mulher, regularmente constituída, não quer para sócio na 
procriação, nem só um indivíduo que lhe seja etnogenicamente 
inferior, como não quer um homem organicamente tão ou mais fraco 
do que ela, nem quer também um que lhe seja igual na falta de 
energia e de ação, mas sim quer um ente superior, que lhe sirva de 
firme garantia à sua fraqueza e a seu pudor; quer um homem que lhe 
possa dar conselhos e amparo, e, se tanto for preciso, até o próprio 
castigo. (Livro de uma Sogra, de Aluísio de Azevedo :Azevedo, 
Aluísio de. Livro de uma Sogra. Rio de Janeiro : Ediouro. (Coleção 
Prestígio) 

 

(...) — Não! não é de mim que me tenho de queixar; é do 
senhor, que nunca devia ter sido meu marido; é de meus pais, que 
consentiram neste casamento imoral e disparatado; é da sociedade, 
que não sabe fazer justiça a ninguém; e é, finalmente, das leis que 
não nos facultam o direito de desfazer-nos licitamente de um marido, 
quando este nos sai errado e se torna incompatível conosco! 
(Girândola De Amores, Aluísio Azevedo) 

A questão social 

O ocupada com a desigualdade maior, a do escravo face ao homem livre, a literatura 
não se estende no que seria a questão social do início do século seguinte. Quem tem 
direitos é o cidadão contribuinte e católico: 

 [8 junho] POR LlBELO acusatório, dizem cinqüenta cidadãos 
anônimos contra a policia, e especialmente o Sr. Ciro de Azevedo, 
delegado, e, sendo necessário. P.P. que os autores estavam 
pacificamente reunidos na casa n.° 130 da Praça Onze de Junho, 
assistindo a uma briga de galos, quando o réu apareceu 
acompanhado de alguns esbirros, e dissolveu a reunião, com o 
pretexto de que era um espetáculo bárbaro, lançando assim um labéu 
a cinqüenta cidadãos contribuintes e católicos; pelo que P.P. que o 
dito réu praticou um duplo atentado, perturbando o uso do direito de 
reunião e deslustrando a fama dos que o exerciam; e mais, P.P. que, 
sendo o pensamento secreto dos autores profundamente político 
patriótico, ainda mais grave se tornou o ato da autoridade, que 
daquele modo, além de ferir a lei e afrontar os autores, atrasou a 
marcha do Estado; tríplice violência que a justiça não deve nem pode 



deixar impune, sob pena de abalar todos os alicerces da nossa vida 
nacional, porquanto. (Balas de Estalo, Machado de Assis). 

O discurso social – além do abolicionismo - ecoa na cultura brasileira basicamente pelo 
impacto da literatura portuguesa, corrente na classe letrada das grandes cidades:  

 

E era com effeito o festim, já cantado na Flôr de Martyrio, festim 
romantico, n'um vago jardim onde vinhos de Chypre circulam, 
caudas de brocado rojam entre macissos de magnolias, e das aguas 
do lago sobem cantos ao gemer dos violoncellos... Mas bem 
depressa transpareceu a severa idéa social da Poesia. Emquanto, sob 
as arvores radiantes de luar, tudo são «risos, brindes, lascivos 
murmurios» - fôra, junto ás grades douradas do parque, assustada 
com o latir dos molossos, uma mulher macilenta, em farrapos, 
chora,aconchegando ao seio magro o filho que pede pão... E o poeta, 
sacudindo os cabellos para traz, perguntava porque havia ainda 
esfomeados n'este orgulhoso seculo XIX? De que servira então, 
desde Spartacus, o esforço desesperado dos homens para a Justiça e 
para a Igualdade? De que servira então a cruz do grande Martyr, 
erguida além na collina, onde, por entre os abetos: 

       Os raios do sol se somem, 

       O vento triste se cala... 

       E as aguias revolteando 

       D'entre as nuvens estão olhando 

       Morrer o filho do Homem! (...)  

 Sim, a Republica! Não a do Terror e a do odio, mas a da mansidão e 
do Amor. Aquella em que o Millionario sorrindo abre os braços ao 
Operario! Aquella que é Aurora, Consolação, Refugio, Estrella 
mystica e Pomba... 

       Pomba da Fraternidade, 

       Que estendendo as brancas azas 

       Por sobre os humanos lodos, 

       Envolve os seus filhos todos 

       Na mesma santa Igualdade!... 

(Os Maias,  de Eça de Queirós, Fonte: QUEIRÓS, Eça de.  Os 
Maias. 1.ed. Porto : Livraria Internacional de Ernesto Chardron, 
1888. 2v.) 

A justiça do ermo 

O tema final é o da integração geográfica. Num Brasil em que a noticia da proclamação 
da República levou quarenta e cinco dias para chegar a Manaus, o aparato judicial é 
incerto, o recurso à retaliação e ao exercício privada das próprias razões é constante: 

Apesar disso não se passava um só dia em que Gonçalo não fizesse 
provar a algum pobre cristão a força de seu braço rude e vigoroso. 
Cabeças e braços quebrados, narizes esmurrados, caras esbofeteadas, 
costas derreadas, eram façanhas que todos os dias aumentavam a 
fama e terror de seu nome. 



Zombava da justiça, que naquele tempo e naquelas paragens parece 
que nenhuma força tinha. 

Gonçalo muitas vezes dispersou e espancou as milícias encarregadas 
de prendê-lo por ocasião de alguma das suas falcatruas. 

Ele as espalhava a pontapés, como quem arreda com a ponta do pé 
um tropeço que encontra em seu caminho. (O Ermitão do Muquém, 
Bernardo Guimarães) 

— Dentro de uma hora, continuou o cavalheiro apontando para o 
corpo de Loredano, este homem será justiçado à frente da banda; 
para ele não há julgamento; eu o condeno como pai, como chefe, 
como um homem que mata o cão ingrato que o morde. É ignóbil 
demais para que o toque com as minhas armas; entrego-o ao baraço 
e ao cutelo. (...)— Se algum de vós der o menor sinal de 
desobediência; se uma das minhas ordens não for cumprida pronta e 
fielmente; eu, D. Antônio de Mariz, vos juro por Deus e pela minha 
honra que desta casa não sairá um homem vivo. Sois trinta; mas a 
vossa vida, de todos vós, tenho-a na minha mão; basta-me um 
movimento para exterminar-vos, e livrar a terra de trinta assassinos.  
(José de Alencar, O Guarani). 

Nesses casos, a instituição para-feudal dos coronéis e fazendeiros tinha, 
necessariamente, de suprir a presença do Estado:  

Pela força da necessidade, pois, o fidalgo se havia constituído senhor 
de baraço e cutelo, de alta e baixa justiça dentro de seus domínios; 
devemos porém declarar que rara vez se tornara precisa a aplicação 
dessa lei rigorosa; a severidade tinha apenas o efeito salutar de 
conservar a ordem, a disciplina e a harmonia. (...) 

Toda a noite rondaram em torno da habitação, e nessa manhã vendo 
sair as duas moças, resolveram vingar-se com a aplicação dessa lei 
de talião que era o único princípio de direito e justiça que 
reconheciam. (...)  (José de Alencar, O Guarani). 

O ermo, na verdade, chegava a situações em que a civilização, de certa forma, já existia: 

Até 1887 vivia-se em pleno feudalismo no interior da província de São Paulo. 

 A fazenda paulista em nada desmerecia do solar com jurisdição da Idade Média. O 
fazendeiro tinha nela cárcere privado, gozava de alçada efetiva, era realmente senhor de 
baraço e cutelo. Para reger os súditos, guiava-se por um código único - a sua vontade 
soberana. De fato estava fora do alcance da Justiça: a lei escrita não o atingia. 

 Contava em tudo e por tudo com a aquiescência nunca desmentida da autoridade, e, 
quando, exemplo raro, comparecia à barra de um tribunal por abuso enorme e 
escandalosíssimo de poder, esperava-o infalivelmente a absolvição. 

 O seu predomínio era tal que às vezes mandava assassinar pessoas livres na cidade, 
desrespeitava os depositários de poderes constitucionais, esbofeteava-os em pleno 
exercício de funções, e ainda... era absolvido.  

 Para manter o fazendeiro na posse de privilégios consuetudinários, estabeleciam-se 
praxes forenses, imorais e antijurídicas. Em Campinas, por exemplo, todo o crime 



cometido por escravos, fossem quais fossem as circunstâncias, era sistematicamente 
desclassificado; a condenação, quando se fazia, fazia-se no grau mínimo; a pena era 
comutada em açoites, e o réu entregue ao senhor, que exercia então sobre ele sua vindita 
particular. (RIBEIRO, Júlio.  A Carne. São Paulo: Martin Claret,  1999. (A Obra Prima 
de Cada Autor)  

Conclusão 

“Oh, as leis são belíssimas”, Machado de Assis. Dom Casmurro, 
Liv. Garnier, p. 79 

 

Distante de nós em anos, e tão próximo em sensibilidade, o século XIX , através de uma 
produção literária vigorosa e apurada, vê a Justiça como valor e como instituição com 
ceticismo e desesperança. O reconhecimento dos ganhos políticos – a independência, os 
valores que então se denominavam liberais, a luta pela abolição – não trouxe consigo 
uma visão mais doce ou mais amena.  

A militância na justiça é uma fonte de receita, e, eventualmente, um caminho para o 
poder político. Os produtos da Justiça – o julgamento, a distribuição de honras ou 
favores pelo Estado – não são ancorados em valores de equanimidade e sobranceria. 
Mais do que tudo, o Estado não surge, no acervo sob estudo neste trabalho, como um 
provedor primário de Justiça. 

Inexiste, assim, no corpo da ficção brasileira do século XIX, o herói jurídico. Os juízes 
são personagens menores, os advogados interesseiros e mesquinhos, o mecanismo 
judicial menor e periférico. Nenhum personagem desse corpo de cultura satisfaria os 
requisitos do herói  jurídico hollywoodiano 1011. 

Mas talvez a literatura do período seja infensa ao heroísmo pessoal. Infelizes os povos 
que precisam de herói, dir-se-ia com Brecht. Curiosamente, em sua quase unanimidade 
crítica, essa literatura perfaz uma missão heróica: a de definir, com articulação e 
riqueza, o que é a demanda por Justiça, e qual o papel da Justiça em nossa sociedade.  

Certamente a leitura dos textos incluídos nesse trabalho ensina e talvez surpreenda. A 
este autor, ensinou modéstia quanto aos propósitos de seu ofício, apurou o ceticismo 
que é pressuposto de sua eficácia, e confirmou sua convicção de que, como Jhering 
notou,  a literatura ilumina o Direito “ ...melhor do que qualquer filósofo do direito 
poderia tê-lo feito”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1011 A saga dessa raça é muito bem retratada numa obra de que Michael Krieger, meu correspondente em 
Hollywood, fez a mais enfática de todas as recomendações: um presente em mãos: Denvir, J. (Ed.) (1996). Legal 
Reelism: Movies as Legal Texts. Champaign, Illinois: University of Illinois Press.  



 

 

 

 



Outros aspectos da propriedade intelectual 



A proteção dos mercados secundários no direito da 
propriedade intelectual no brasil 

Denis Borges Barbosa (2009) 
 

O resguardo da competição nos mercados de peças e serviços 
de reposição 

O Código da Propriedade Intelectual da França assim dispõe: 

Art. L. 713-6 L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à 
l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :(...) 

 

b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou 
d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à 
condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. 

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de 
l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite. 

 

Assim, o registro da marca não impede, naquele direito, que terceiros façam uso dela 
para indicar a destinação de um produto ou de um serviço, quando tal uso seja 
necessário para a comercialização do item, especialemente se é um acessório ou peça 
destacada do bem ao qual se destina.  

A jurisprudência 1012 e a doutrina 1013 apontam para a importância dessa disposição, no 
que faculta a concorrência de produtores independentes das peças e serviços.  

A Corte de Justiça Européia analisou o caso em análise, à luz da legislação européia, no 
qual a marca BMW desejava impedir que uma oficina de revenda e conserto utilizasse 
tal signo distintivo para promover seus produtos e serviços. Tal pedido foi julgado 
improcedente e a Corte garantiu à oficina o direito de usar marca alheia, mesmo sem o 
consentimento do seu titular 1014.  

                                           
1012 Vide, caudalosamente, os julgados recolhidos em  Code de La Propriété Intellectuelle, Dalloz, 8ª. Ed., 
2009, p. 619 e seguintes.  
1013 Por exemplo, POLLAUD-DULLIAN. Frédéric, Droit La Propriété Industriele, Montchrestien, 1999, p. 
612 e seguintes.  
1014 Acórdão do Tribunal de 23 de Fevereiro de 1999. - Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland 
BV contra Ronald Karel Deenik. - Pedido de decisão prejudicial: Hoge Raad - Países Baixos. - Directiva sobre as 
marcas - Uso não autorizado da marca BMW nos anúncios de um garagista. - Processo C-63/97, “64. Face ao que 
precede, há que responder às quarta e quinta questões que os artigos 5._ e 7._ da directiva não permitem ao titular de 
uma marca proibir a um terceiro o uso da sua marca para anunciar ao público que efectua a reparação e a manutenção 
de produtos desta marca comercializados sob a marca pelo seu titular ou com o seu consentimento ou que é 
especializado ou especialista na venda ou na reparação e na manutenção de tais produtos, a não ser que a marca seja 
utilizada de um modo tal que possa dar a impressão de que existe uma relação comercial entre a empresa terceira e o 
titular da marca e, nomeadamente, que a empresa do revendedor pertence à rede de distribuição do titular da marca ou 
que existe uma relação especial entre as duas empresas”. Encontrado em http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0063:PT:HTML, visitado em 3/1/2010 



Do mesmo instituto no direito brasileiro 

Uma das mais interessantes inovações do Código da Propriedade Industrial de 1996 
1015 é a instituição de uma lista de limitações à exclusividade das marcas.  

Dispõe o art. 132 nos termos seguintes: 

"Art. 132. O titular da marca não poderá: 

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais 
distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do 
produto, na sua promoção e comercialização; 

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para 
indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas 
leais de concorrências; 

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado 
interno por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o 
disposto nos § 3º e 4º do art. 68; e 

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou 
literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação 
comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo." 

 

A noção de limitações aos direitos de propriedade intelectual 

O que são tais limitações à exclusiva? Dannemann assim explica o caso acima citado: 

“O legislador tratou de especificar as hipóteses em que o titular da 
marca não pode exercer o direito decorrente do registro, 
incorporando na lei vigente o conceito do “justo uso”, especificando 
determinadas práticas como lícitas e não infringentes do direito do 
titular da marca registrada” 1016. 

Assim explicitamos anteriormente, tratando da idêntica categoria no âmbito das patentes 
1017

: 

Limites Legais Extrínsecos: Fair Usage.  

                                           
1015 Tenho insistido em que a Lei 9.279/96 seja o Código da Propriedade Industrial vigente. Embora isolado nesta 
perspectiva, noto que o site oficial do Poder Executivo reparte comigo esse entendimento: vide 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Codigos/quadro_cod.htm. A razão de minha insistência é histórica e lógica. No 
Cap. I, do meu Tratado, ([ 3 ] § 1. 1. - Lei da Propriedade Industrial ou Código da Propriedade Industrial?) assim 
explico: A lei se peja de chamar-se “Código”, embora o seja. Desde 1945, quando a primeira lei geral brasileira sobre 
Propriedade Industrial foi promulgada através do Decreto Lei 7.903, a denominação sempre correspondeu à 
realidade: tivemos o Código da Propriedade Industrial de 1945, o de 1967, o de 1969 e - finalmente - o de 1971. 
Nunca se lhes contestou a natureza de Código. Fazem-no, agora, e não é difícil perceber a razão. Diz o Art. 64 § 4º. 
da Carta da República que não serão sujeitos a prazo de urgência os projetos de Código. Ao Poder Executivo, porém, 
convinha fazer voar o projeto, sem o trâmite que a Carta impõe. Daí rebatizar o Código - tentando frustar o espaço de 
participação e debate que o povo brasileiro e, em particular, o setor industrial, tinha um interesse, constitucionalmente 
reconhecido, de exigir. A existência de pelo menos dois outros projetos anteriores - o PL 207/91 do Deputado Luiz 
Henrique e a iniciativa do deputado José Coutinho - possivelmente também motivou o Executivo a desnaturar seu 
projeto e a solicitar a urgência indicada. Com efeito, o trâmite legislativo da mensagem seria afetado pela precedência 
do outro projeto, do qual em boa parte passaria a depender, segundo as regras de procedimento do Congresso. Quanto 
ao ponto, vide o pronunciamento do dep. Helio Bicudo no Diário do Congresso Nacional de 7 de maio de 1993, p. 
9056.  

1016 Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei de Propriedade Industrial.  

1017 Tratado da Propriedade Intelectual, 2º. Vol. Cap. VI, [14] § 4 . - Limites Legais Extrínsecos: Fair Usage. 



Em uma das mais interessantes inovações da Lei 9.729/96, o art. 43 
introduz uma série de limites ao exercício dos direitos exclusivos 
determinados pelos Art. 42. Aparentemente, tais restrições ao pleno 
exercício dos direitos seriam limitações administrativas, definidas 
como “toda imposição geral, gratuita, unilateral, e de ordem pública, 
condicionadora do exercício de direitos ou atividades particulares às 
exigências do bem-estar social 1018”. 

Queremos crer, no entanto, que - ao contrário das clássicas 
limitações administrativas, como as restrições de zoneamento ou de 
gabarito, que representam a prevalência do bem estar social sobre a 
conveniência individual - as chamadas “limitações” da Lei 9.729/96 
representam, na verdade, elementos constitutivos da atribuição do 
direito, ainda que de caráter negativo 1019. O dever do proprietário de 
permitir o acesso à água potável inclusa pelos titulares de imóveis 
circundantes talvez seja exemplo mais próximo. 

A lei de 1996 assim considera fora da exclusividade da patente uma 
série de atos que podem ser praticados sem a permissão do titular do 
privilégio. Da mesma forma que ocorre na Lei Autoral 1020, trata-se 
de um rol de limitações legais (daí, involuntárias), objetivas e 
incondicionais à exploração da patente 1021. 

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a das 
patentes, as limitações são interpretadas extensamente, ou melhor, 
com toda a dimensão necessária para implementar os interesses que 
pretendem tutelar 1022.  

Limitações como ponderação em abstrato de interesses 

As limitações aos direitos exclusivos representam, no nosso sistema 
jurídico 1023, uma ponderação de interesses constitucionais 
incorporada ao direito normativado e não realizadas, caso a caso, ad 
hoc 1024. Preceitua o mestre de Lisboa, José de Oliveira Ascensão 1025: 

                                           
1018 Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 1a. edição, 1988. 

1019 José de Oliveira Ascensão, Direito Autoral, Forense, 1980, p. 254. 

1020 Lei 9.610 de 1998, Art. 46 e seg. 

1021 A licença e a simples autorização têm caráter consensual e são concedidas em caráter subjetivo. A 
licença de direitos, ainda que tenha um cunho de oferta unilateral - polilicitatória -, não deixa de ser 
também consensual e subjetiva. A licença compulsória é condicionada, resultante que é do não 
atendimento de certas obrigações por parte do titular ou licenciado da patente. 

1022 Recomenda-se, sem necessariamente endossar, a leitura do longo e minucioso capítulo dedicado ao 
art. 43 do CPI/96 no livro de Danemann, Siemens, Biegler, Ipanema Moreira, Comentários à LPI, 
Renovar, 2001. 

1023 Ensina José Oliveira Ascensão, O fair use no Direito Autoral, Revista Forense – Vol. 365, p. 73 e 
seg., “E, efectivamente, verificamos que neste domínio os sistemas jurídicos se separam. O sistema 
europeu, particularmente o continental, mostra a preferência por uma tipificação, tendencialmente 
exaustiva, das cláusulas admissíveis. O sistema norte-americano é dominado pela cláusula geral 
valorativa do fair use” 

1024 Essa característica não exclui a apreciação da própria limitação ao parâmetro constitucional, como 
se constata, por exemplo, da decisão da Corte Constitucional Alemã no caso Schulbuchprivileg (BverfGE 
31, 229 de 07.07.1971) e no Caso Germania 3 - BVerfGE 825/98 from 29.06.2000, discutidos em nosso 
Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Nem previnem a reponderação ad hoc, como nota Gustavo S. 
Leonardos, A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a 



(...) Mas na segunda metade do século XX extraiu-se da concepção 
como propriedade a ilação que o direito autoral não deveria 
teoricamente ter limites – porque era uma propriedade. Os limites 
passaram a ser designados excepções. E as excepções, justamente 
porque excepcionais, deveriam tendencialmente ser abolidas 1026.  

Abriu então a época da “caça às excepções”. Foram objecto duma 
redução drástica, que prossegue nos dias de hoje.  

Tudo isto está errado:  

– o direito autoral não é propriedade;  

– os limites não são excepções. 

No que respeita à segunda afirmação, basta recordar um princípio 
geral do Direito. Todo direito subjectivo é resultante de uma 
pluralidade de disposições, umas positivas outras negativas; de 
poderes e vinculações, digamos. Não há direitos absolutos. A 
vinculação não é excepção, é uma manifestação tão normal como a 
do poder. O direito subjectivo é a resultante daquele complexo de 
preceitos.  

O direito de autor é um direito como qualquer outro. Por isso, como 
todo direito, tem limites 1027.  

Os limites, como ocorrência comum, modelam a atribuição 
realizada. É normalmente através deles que se dá abertura a 
exigências de interesses públicos ou gerais, como os que têm por 
finalidade a promoção da cultura ou da educação; ou de interesses do 
público em geral, como o uso privado. Mas há sempre na base dum 
limite, como na base de qualquer preceito legal, uma motivação de 
interesse geral. Pode ser por exemplo a expansão dos instrumentos 
de comunicação, em termos de atingirem o maior número possível 
de pessoas.  

Tais limitações podem ocorrer em todo caso que os interesses dos 
titulares de exclusivas colidem com interesses ou princípios 
constitucionais, em especial: 

                                                                                                                            
Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII 
Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997. 

1025 Op. cit.  

1026 O Prof Ascensão se refere aqui a uma importante divergência mais conceitual do que terminológica. 
Narra SANTOS, Manoel J. Pereira dos, Objeto e Limites da Proteção Autoral de Programas de 
Computador, Ed. Lumen Juris, no prelo: “Eduardo Vieira Manso designa como “exceção” o gênero do 
qual as derrogações e limitações são as espécies (cf. Direito autoral: exceções impostas aos direitos 
autorais (derrogações e limitações), São Paulo: Bushatsky, 1980, p. 42/43), José de Oliveira Acensão 
entende que “os limites não são exceções” porquanto não há direitos absolutos e os limites são apenas 
regras negativas (Direito Autoral, 2ª. ed., ref. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 256; “O fair use 
no Direito Autoral”, in Anais do XXII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI – 
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2002, p. 94). Mas essas limitações aos direitos 
patrimonais de autor eram classificadas como exceções, entre outros, por Henri Desbois (Le Droit 
d’Auteur en France, 3e. ed., Paris: Dalloz, 1978, p. 312, 351)” 

1027 [Nota do original] Isto é particularmente sensível no Brasil, em que a Constituição Federal tão 
insistentemente sublinha, nomeadamente quando refere os direitos intelectuais, o princípio da função 
social. Cf. sobre esta matéria o nosso “Direito Intelectual, exclusivo e liberdade”, Rev. Ordem 
Advogados, Lisboa, ano 61-III, dez./01, pp. 1.195-1.217; e in Revista da ABPI nº 59, São Paulo, 
jul./ago.02, pp. 40-49. 



- quando se colidem interesses privados do criador ou investidor e 
direitos fundamentais; 

- quando há que se conciliar tais interesses privados com interesses 
públicos;  

- quando outros interesses competitivos na economia também 
merecem proteção do Direito 1028. 

 

E, especialmente quanto às marcas 1029: 

8.3.2. Fair usage: dos limites ao direito 

O CPI/96 estabelece, como uma proposta inédita na nossa história 
jurídica, alguns limites ao exercício do direito exclusivo: no art. 132, 
o Código prevê que o titular da marca: 

(a)  poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem 
sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do 
produto, na sua promoção e comercialização; nem  

(b)  impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para 
indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas 
leais de concorrência; nem, especialmente,  

(c)  impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou 
literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação 
comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. 

Tradicional na formulação dos direitos autorais, o rol dos usos 
permissíveis compreende as limitações à exclusividade atribuída ao 
titular, com vistas aos interesses da concorrência, do consumidor, ou 
da liberdade de palavra. 

(...) Como na Lei 9.279/96 mantém-se o princípio de que o 
licenciante é responsável (diz a nova lei: tem o direito..) pela 
qualidade do produto licenciado, a aposição da marca do licenciado 
não pode importar qualquer demérito ou diluição do direito do 
titular. 

Também é inadequada a menção ao fornecedor de acessórios na 
segunda hipótese mencionada. Melhor se referiria o dispositivo aos 
produtores de bens e serviços que sirvam como insumo, acessório e 
elementos as de reposição dedicados a uso em conexão com certo 
equipamento ou material específico, no tocante à marca destes 
últimos. 

 

Das limitações aos direitos como expressão de ponderação de interesses  

Assim, em nosso sistema, a exclusiva de marcas é sujeita a certas limitações, que fazem 
cessar, em seu escopo, o direito de exclusão 1030. Em nosso entendimento, a função das 

                                           
1028 Hugenholtz, Bernt. ‘Fierce Creatures. Copyright Exemptions: Towards Extinction?’, encontrado em 
http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/PBH-FierceCreatures.doc, visitado em 29/1/2008. . 
1029 BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas, Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2007, Nota Sobre a Noção do Uso Como Marca.  



limitações é aplicar adequadamente as tensões de interesses deduzidos em sede 
constitucional, e constituídos no estamento da lei ordinária. Assim discutimos a questão 
específica 1031: 

[ 4 ] § 5.7. (C) Da razoabilidade como limitação legal aos 
direitos 

Em cada modalidade dos direitos intelectuais, a aplicação da regra 
de razoabilidade tende a surgir na forma de limitações aos direitos – 
analisados em cada caso nos segmentos pertinentes deste livro.  

Assim, por exemplo, no caso das patentes, a limitação que permite a 
utilização do objeto do monopólio para fazer pesquisas tecnológicas 
– inclinando-se a propriedade ao interesse constitucional maior de 
“desenvolvimento tecnológico do país”, como o quer o inciso XXIX 
do art. 5º da Constituição. Ou a que estabelece como fronteira dos 
direitos de marcas, patentes ou direito autoral a primeira operação 
comercial que promova retorno ao investimento tecnológico do 
titular, liberando a partir daí a circulação dos bens físicos relevantes 
– garantindo a mínima interferência com a liberdade de comércio.  

Assim é que já tivemos ocasião de notar 1032: 

As limitações legais em matéria de propriedade intelectual – 
patentes, registro de cultivares, direitos autorais, etc. - representam 
uma conciliação entre interesses constitucionais fundamentais. De 
um lado, a esfera moral e patrimonial da criação humana, protegida 
pelo texto básico; de outros, interesses tais como a tutela à educação, 
o direito de citação, o direito à informação, o cultivo das artes no 
ambiente doméstico, etc.  

Argumentar-se-ía, talvez, que tais limitações seriam tomadas sempre 
como exceções, a serem restritamente interpretadas. Mas exceções 
não são, e sim confrontos entre interesses de fundo constitucional. 
Como já tive também a oportunidade de considerar, citando 
Canotilho: “As idéias de ponderação (Abwängung) ou de 
balanceamento (balancing) surge em todo o lado onde haja 
necessidade de “encontrar o Direito” para resolver “casos de tensão” 
(Ossenbühl) entre bens juridicamente protegidos. (...)  

Assim, não é interpretação restrita, mas equilíbrio, balanceamento e 
racionalidade que se impõe. Outra ponderação que se poderia fazer é 
que a interpretação se faria sempre em favor do autor. Assim, 
sempre se restringiriam as limitações ao direito autoral do art. 46 à 
sua expressão mais augusta. Porem não se argua, de outro lado, o 
intuito protetor da lei autoral, que faz interpretar em favor do autor 
as disposições negociais.  

                                                                                                                            
1030 Em posição divergente, OLIVEIRA, Maurício Lopes de. “Direito das Marcas”. Rio de Janeiro, Ed. Lúmen Júris, 
2004, p.95., afirma que “não parece adequado considerar como limites ao direito de marcas as regras fixadas pelos 
incisos I, II e III do artigo 132 da nossa LPI; seria uma distorção partir do princípio de que o direito de marcas 
pudesse se estender ao bem material marcado. O direito de marcas é intrinsecamente imaterial. As regras contidas nos 
incisos I, II, e III não são, pois, propriamente restritivas” 

1031 No nosso Tratado, Vol. I, Cap. II.  

1032 Denis Borges Barbosa (1999) Direito Autoral - Apresentações Gratuitas, 
http://denisbarbosa.addr.com/88.DOC 



No caso, não estamos interpretando negócios jurídicos, mas texto 
legal, e existem dois objetos de tutela igualmente dignos de proteção 
– a criatividade e a fruição pública da arte. Assim, a racionalidade e 
a funcionalidade são os critérios heurísticos relevantes, não o viés 
pro autorem, que se aplica no contexto privado. 

 

As duas funcionalidades das limitações legais 

As limitações (em inglês americano fair usage) têm, na verdade, 
dois fundamentos cumulativos. Um econômico, e outro diretamente 
constitucional, ambos inteiramente entrelaçados. Quanto à atual lei 
americana de direito autoral, diz Pamela Samuelson 1033:  

An extensive literature in the United States discusses the economic 
underpinnings of copyright law. This literature justifies not only the 
grant of exclusive rights to authors, but also certain limitations on 
authors’ rights that differentiate American copyright law from 
European authors’ rights law.  

E continuando, quanto ao caso específico das limitações legais aos 
direitos autorais:  

The U.S. copyright statute now codifies the judicially created fair 
use doctrine. The fair use provision directs courts to consider four 
factors when determining whether a use is fair and therefore 
noninfringing: (1) the purpose and character of the defendant’s use; 
(2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and 
substantiality of the defendant’s appropriation; and (4) the harm, if 
any, to the actual or potential market for the copyrighted work if the 
use is determined to be fair. 

Ao contrário do sistema brasileiro e europeu, a lei ordinária 
americana assim estabelece os parâmetros, e não os casos 
específicos, nos quais a propriedade deva se inclinar ao uso de 
terceiros. Mas tais parâmetros são importantíssimos para avaliar, no 
Brasil ou em qualquer outro país, a própria adeqüabilidade – e daí, 
constitucionalidade – das limitações. Também são instrumentos 
importantes para interpretar, além da regra geral de que as limitações 
em Propriedade Intelectual devam ser lidas extensivamente, o quão 
extensivamente deverão ser aplicadas.  

Uma leitura extensiva das limitações (e, conseqüentemente, restritiva 
aos direitos de propriedade) se justifica em particular quando o texto 
literal das limitações se mostra histórica e constitucionalmente 
injustificável.  

 

                                           
1033 Pamela Samuelson, Economic and constitutional influences on copyright law in the United States, 
encontrado em www.ssrn.com. Vide também J.H. Reichman, Legal Hybrids Between The Patent and 
Copyright Paradigms, 94 COLUM. L. REV. 2432 (1994). 



Da projeção internacional das limitações 

O Direito Internacional vem estabelecendo um regramento comum sobre certos aspectos 
das limitações. Sobre isso, notamos 1034: 

 

Limitações e direito internacional 

A questão das limitações aos direitos da Propriedade intelectual foi 
tratada com alguma extensão no Acordo TRIPs, constante do 
Tratado de Marraqueche, em vigor desde 1/1/1995 e – quanto a 
certos aspectos relativos a patentes – em vacatio legis no Brasil até 
1/1/2000.  

No tocante aos direitos autorais, por exemplo, TRIPs preceitua que 
os países podem estabelecer limitações ou exceções aos direitos 
exclusivos, condicionadas a casos especiais, que não conflitem com 
a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente 
os interesses legítimos do titular do direito 1035. O Acordo igualmente 
dispõe sobre limitações às marcas. 

É no tocante às patentes, porém, a disposição que particularmente 
nos interessa:  

Art. 30- Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos 
direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não 
conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não 
prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu 
titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros. 

Há que se considerar, assim, quatro aspectos: 

- as limitações não serão amplas; 

- não conflitarão irrazoavelmente com a exploração normal da 
patente 1036 

                                           
1034 A Imunidade das Preparações das Farmácias de Manipulação às Patentes, em BARBOSA, Denis Borges . 
A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

1035 TRIPs – ARTIGO 13 Limitações e Exceções - Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos 
exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem 
injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito. Quanto a tais limitações, vide o nosso BARBOSA, 
Denis Borges . Counting ten for TRIPs: Author rights and access to information a cockroach s view of encroachment, 
BARBOSA, Denis Borges, ADPIC, la primera década: Derechos de autor y acceso a la información. Una perspectiva 
latinoamericana. In: Bernard Remiche; Jorge Kors. (Org.). Propiedad intelectual y tecnología. El Acuerdo ADPIC 
diez años después: visiones europea y latinoamericana. Buenos Aires: Faculdad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, 2006, p. -371., também publicado em BARBOSA, Denis Borges ; KORS, J. ; REMICHE, B. . ADPIC, 
première décennie: droits d´auteur et accès à l´information.Perspective latino-americaine. L´Accord ADPIC: dix ans 
après. Belgica: LARCIER, 2007, p. 373-446; e , especialmente, Christophe Geiger, The Three-Step Test, a Threat to 
a Balanced Copyright Law?, IIC 2006 Heft 6, p. 683.  

1036 Nota Maria Edelvacy Pinto Marinho, O Regime de Propriedade Intelectual: a inserção das inovações 
biotecnológicas no sistema de patentes, dissertação de mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília,2005: 
“A jurisprudência da OMC a entende como possibilidade de exclusão da concorrência de modo a possibilitar o 
retorno do investimento do inventor e garantir o seu lucro. Assim afirmou o painel: ‘À prática normal da exploração 
pelos titulares de patentes, como por qualquer outro direito de propriedade intelectual, deve-se excluir toda forma de 
competição que pudesse diminuir significamente o retorno econômico antecipado pela concessão da patente com 
exclusividade de mercado. As formas específicas da exploração de uma patente não são estáticas, sem dúvida, para 
ser uma exploração efetiva deve se adaptar às formas de competição que mudam face ao desenvolvimento 
tecnológico e à evolução das práticas de mercado. A proteção de todas as práticas de exploração normal é um 
elemento-chave da política refletida em todas as leis de patentes’.” (WT/114/R parágrafo 7.55).  



 - não prejudicarão irrarazoavelmente os interesses legítimos de seu 
titular 

 - e levarão em conta conta os interesses legítimos de terceiros. 

Trata-se inequivocamente de um mandado de ponderação, com 
certas ressalvas em favor do titular quando em face aos interesses 
legítimos de terceiros, cláusula que pode abranger toda a extensão 
dos direitos fundamentais, interesse público, e tutela dos demais 
concorrentes.  

Quanto ao primeiro aspecto – o da amplitude da exceção -, a 
jurisprudência da OMC ofereceu apenas uma interpretação literal e 
contida: 

“A palavra ‘exceção’ denota por si mesma uma derrogação estrita, 
uma que não cerceia o corpo das normas de que é feito. Quando um 
tratado utiliza o termo ‘exceção limitada, a palavra ‘limitada’ pode 
ter um significado separado da limitação implícita na própria palavra 
‘exceção’. O termo ‘exceção limitada’ pode, portanto, ser lido como 
denotando uma exceção restrita – uma que faz somente uma pequena 
diminuição dos direitos em questão” (WT/DS114/R §7.30, grifo 
nosso) 1037 

Tal leitura não se configura com definitiva nem estável 1038; na 
verdade, como este autor teve oportunidade de indicar em estudo 
recente 1039, o alcance das limitações não pode deixar de levar em 
conta a leitura dos princípios constantes do preâmbulo, art. 7º e 8º de 
TRIPs, que dão vetor e foco ao mandado de ponderação do art. 30. 
Já nos consideranda: 

(...) Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos 
sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, 
inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia; 

Reconhecendo igualmente as necessidades especiais dos países de 
menor desenvolvimento relativo Membros no que se refere à 
implementação interna de leis e regulamentos com a máxima 
flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica 
sólida e viável; (…)  

Importante também é a fixação dos objetivos do Acordo (art. 7º): os 
de fazer com que a proteção e a aplicação de normas de proteção dos 

                                           
1037 A tradução do trecho é igualmente de Maria Edelvacy Pinto Marinho,op. cit. 

1038  UNCTAD - ICTSD. Resource Book On Trips And Development. New York, Cambridge 
University: Cambridge University Press, 2005, p. “In adopting a narrow concept of “limited”, the panel 
has focused on the extent of the curtailment and not on the extent of the economic implications thereof. 
Hence, an exception with little economic effects might be disallowed under this doctrine even if the 
patent owner is not negatively affected in practice. In the panel’s view, the economic impact of the 
exception must be evaluated under the other conditions of Article 30. Given that panel reports do not 
create binding precedents (and the fact that this particular report was not subject to appeal), nothing 
would prevent future panels and the Appellate Body from adopting a broader concept in this matter, as 
suggested by Canada in its submission”. 

1039 Borges Barbosa, Denis, Chon, Margaret and Moncayo von Hase, Andres, "Slouching Towards Development in 
International Intellectual Property". Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008 Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1081366.  

 



direitos de propriedade contribuam para a promoção da inovação 
tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em 
benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento 
tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e 
econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.  

O balanceamento necessário à constitucionalidade dos direitos de 
Propriedade Intelectual na esfera interna também surge em TRIPs, 
evitando a exclusiva proteção dos interesses dos titulares.  

E no importante teor do art, 8º. 

Princípios 

l - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, 
podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição 
públicas e para promover o interesse público em setores de 
importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e 
tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o 
disposto neste Acordo. 

2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser 
necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de 
propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a 
práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que 
afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia. 

Como se vê, concluindo os princípios gerais (art. 8º), o Acordo prevê 
que cada país pode legislar, mesmo após a vigência de TRIPs, de 
forma a proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o 
interesse público em setores de importância vital para seu 
desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico (nisso quase que 
repetindo o disposto no art. 5º XXIX da Carta de 1988). Mas 
conclui: desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto 
no Acordo. 

TRIPs igualmente admite (“desde que compatíveis com o disposto 
neste Acordo”) a instituição e aplicação de necessárias medidas 
apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade 
intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que 
limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem 
adversamente a transferência internacional de tecnologia 1040. 

 

Pelo que já se notou, há diversas fórmulas, em TRIPs, de regramento das limitações.  

Assim é que o preceito assim se expressa no tocante a marcas: 

ART.17 - Os Membros poderão estabelecer exceções limitadas aos 
direitos conferidos para uma marca, tal como o uso adequado de 
termos descritivos, desde que tais exceções levem em conta os 
legítimos interesses do titular da marca e de terceiros.     

 

E a desenhos industriais: 

                                           
1040 Para a real aplicação desses princípios na jurisprudência e ação coletiva dos Estados membros de TRIPs, vide o 
recente estudo de Barbosa, Chon e Moncayo, op. Cit.  



ART.26   2 - Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à 
proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções não 
conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos 
industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o 
legítimo interesse do titular do desenho protegido, levando em conta 
o legítimo interesse de terceiros.    

 

Aqui, a redação se assemelha tão proximamente à das patentes que nossas observações 
acima serão em quase tudo aplicáveis ao caso. Em particular, enfatiza-se – como no 
caso das marcas – o interesse de terceiros, que não os do titular do direito; e não menos 
se aplica ao caso as clásulas gerais do Acordo que admitem a instituição e aplicação de 
necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade 
intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira 
injustificável o comércio.  

Note-se, por fim, que nada em Direito Internacional exige que as limitações sejam 
enunciadas taxativamente em listagens legais; como já indicamos, não é esse o sistema 
adotado no regime americano, sem que jamais se tenha exigido a conformação a um 
modelo taxativo e legal.  

 

Da distinção entre os propósitos das limitações 

Várias são são as causas jurídicas de se invocar limitações 1041:  

Tais limitações podem ocorrer em todo caso que os interesses dos 
titulares de exclusivas colidem com interesses ou princípios 
constitucionais, em especial:  

a) quando se colidem interesses privados do criador ou investidor e 
direitos fundamentais;  

b) quando há que se conciliar tais interesses privados com interesses 
públicos;  

c) quando outros interesses competitivos na economia também 
merecem proteção do Direito 

 

Mais recentemente 1042, prosseguimos no mesmo tema:  

 

10.5. Mesmo o uso como marca não admite abuso 

O mesmo art. 132 da Lei 9.279/96 elenca uma série de hipóteses em 
que mesmo o uso como marca não legitima o uso excessivo, 
contrário às necessidades da livre concorrência. Com efeito, tal 
dispositivo veda que o titular do registro o use contra a livre 
concorrência, declarando:  

                                           
1041 A Imunidade das Preparações das Farmácias de Manipulação às Patentes, em BARBOSA, Denis Borges . 
A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
1042 Nota Sobre a Noção do Uso Como Marca,, em BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século 
XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008 



(a)  que os comerciantes ou distribuidores podem usar seus próprios 
sinais distintivos, juntamente com a marca do produto, para 
publicidade e distribuição, facultando assim o uso das marcas de 
comércio a par das de fábrica. Evita-se, assim, o extravasamento 
indevido da exclusiva aos ciclos posteriores de circulação de 
mercadorias e serviços.  

(b)  que os fornecedores de insumos dedicados (no dizer da lei, 
"fabricantes de acessórios" utilizem a marca para indicar a 
destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de 
concorrência. Evita-se, assim, o uso da marca para coibir o mercado 
de reposição.  

A jurisprudência aponta que a mesma limitação, com as restrições da 
prudência, merece ser aplicada aos serviços de conserto e 
manutenção:  

Apelação Cível N° 50.248-5, da Comarca de Curitiba - 7ª Vara 
Cível.  
Apelante : Philips do Brasil Ltda. Apelado : TV Tec Assistência 
Técnica. Relator: Juiz de Alçada Convocado Munir Karam. 

Ação Indenizatória - Publicidade Enganosa - Uso Indevido da 
Palavra Philips por Prestadora de Serviços Não Autorizada - Apelo 
Parcialmente Provido. No atual estágio da evolução social, a 
proteção de uma logomarca não se limita apenas a assegurar direitos 
e interesses da empresa titular, mas a própria comunidade, por 
proteger o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em 
geral, que melhores elementos terão na aferição da origem e da 
qualidade dos serviços prestados.  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os 
membros integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar 
provimento parcial ao recurso, para dispor que a apelada pode usar a 
palavra PHILIPS, desde que o faça sem destaque, sem menção a 
serviços com peças originais e sempre com a ressalva expressa de 
que se trata de serviço não autorizado. (...) 

As publicidades inseridas nos catálogos telefônicos, a fls. 28, 29 e 
30, trazem a logomarca PHILIPS bem destacada, em caixa-alta, 
letras brancas com fundo escuro, em retângulo e o nome da 
prestadora de serviços logo a cima, em letras bem menores e sem 
qualquer destaque. Abaixo da palavra PHILIPS, em letra bem 
menor, vem outra logomarca: PHILCO-HITACHI. Na publicidade 
de fls. 29, aliás, sequer consta o nome da empresa prestadora de 
serviços.  

Trata-se de publicidade indevida pela sua desproporção. O seu 
destaque maior é sobre o produto, assinalando-se de forma bem 
secundária quem presta o serviço. É uma forma de parasitar no 
crédito alheio e induzir o público à confusão.  

As oficinas autorizadas pela apelada atendem a minuciosos padrões 
de controle de qualidade, com técnicos especialmente treinados, o 
emprego de peças originais e a garantia de serviços prestados (ver. 
fls. 16/24). Há uma extensa rede de atendimento à clientela.  

É evidente que não se pode impedir que outras empresas atuem no 
setor. Mas não podem fazê-lo sob disfarce que iluda os 



consumidores. A apelada pode usar a palavra PHILIPS, como 
disposto na sentença, desde que o faça sem destaque e sempre com a 
ressalva expressa de que se trata de serviço não autorizado. A 
publicidade "serviços com peças originais" também pode induzir o 
consumidor a pensar que se trata de oficina especializada, razão pela 
qual deve também ser proibida. Esta proibição se estende a qualquer 
impresso da apelada, como notas fiscais, duplicatas, contratos e 
todas as formas de publicidade.  

 

Assim, distinguimos as limitações que dizem respeito ao uso da marca como sistema de 
expressão, e as limitações que garantem que o uso da marca no seu campo próprio se 
faça contra os interesses da livre concorrência.  

 

Função da marca: estímulo à concorrência 

Pode-se argüir que o propósito central dos direitos de propriedade intelectual – todos 
eles - é o de estimular a concorrência1043. Mesmo com a economia clássica 1044, já se 
enfatizava a noção de que o ganho concorrencial a longo prazo justificaria as restrições 
imediatas resultantes da exclusiva.  

No caso das marcas, a sua função econômica tem assim sido descrita 1045: 

A marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve 
para em princípio para identificar a sua origem; mas, usada como 

                                           
1043 Valor Social e Econômico da Patente (2000), in BARBOSA, Denis Borges. Usucapião de Patentes e outros 
estudos de Propriedade Intelectual . 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. “O valor da patente, ou o valor do 
software, deve ser avaliado não em função do atendimento das utilidades finais, mas, sim, em função da capacidade 
de aumento da competitividade que a propriedade intelectual tem. O valor da patente, neste universo em que estamos, 
não é o atendimento ao doente africano. O valor da patente, ou o valor comparativo dos vários sistemas da 
propriedade intelectual, é a capacidade que a patente tem de propiciar maior competição no mercado. Dentro dos 
pressupostos de que a mão do mercado a tudo apalpa e a tudo acaricia e que dela resultam todas as benesses da 
humanidade, a patente, o direito autoral, o MP3, todos esses novos, e sempre novos, sistemas de proteção e de uso da 
tecnologia devem ser avaliados em sua capacidade de aumentar a competição. O propósito dessa palestra é tentar 
extrair de vocês a percepção de que a propriedade industrial tem algum propósito de beneficiar o consumidor. É 
extrair de vocês a idéia de que a propriedade industrial tem alguma finalidade de atendimento às necessidades básicas 
da humanidade. A propriedade industrial tem, nesse Fusca em que fomos colocados pelo contexto histórico, uma 
única finalidade: melhorar a competição dentro do próprio sistema capitalista. E, se ela não servir, se estiver, pelo 
contrário, criando monopólios dentro desse Fusca, essa patente está sendo usada contra o seu valor intrínseco que é 
aumentar a competição. Dr. Pontes de Miranda, um jurista clássico, famoso, antigo, enciclopédico e nunca lido, ao 
tratar de propriedade intelectual diz exatamente isso. E diz com todas as letras: “A propriedade intelectual não é feita 
para regular ou beneficiar o público, é feita para regular a competição”. E é essa a mensagem que passo sobre o valor 
da patente”. 

1044 John Stuart Mill, Principle of Political Economy, Chapter 10, Of Interferences of Government Grounded on 
Erroneous Theories “The condemnation of monopolies ought not to extend to patents, by which the originator of an 
improved process is allowed to enjoy, for a limited period, the exclusive privilege of using his own improvement. 
This is not making the commodity dear for his benefit, but merely postponing a part of the increased cheapness which 
the public owe to the inventor, in order to compensate and reward him for the service”. 

1045 BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2007, 2.1.3. Para que servem as marcas?. Quanto ao ponto, vide igualmente Stacey L. Dogan, Mark Lemley, 
Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet, http://ssrn.com/abstract=560725, visitado em 22/10/2006.  
Stephen L. Carter, The Trouble With Trademark, 99 YALE L.J. 759 (1990);  Nicholas Economides, Trademarks, in 
The New Palgrave Dictionary Of Economics And The Law 601 (1998);  Nicholas Economides, The Economics of 
Trademarks, 78 TRADEMARK REP. 523 (1988);  William P. Kratzke, Normative Economic Analysis of Trademark 
Law, 21 MEM. ST. U.L. REV. 199, 214–17 (1991);  Mark A. Lemley, The Modern Lanham Act and the Death of 
Common Sense, 108 YALE L.J. 1687 (1999) e  Barbosa, Antonio Luis Figueira, Marcas e outros signos na realização 
das mercadorias, in Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual, Editora UFRJ, 1999, p. 58. 



propaganda, além de poder também identificar a origem, deve 
primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade 
empresarial do titular.  

Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção 
jurídica tem por finalidade - em primeiro lugar - proteger o 
investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao 
consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto 1046. O 
exercício equilibrado e compatível com a função social desta 
propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria 
reconhecido. 

Cabe, no entanto, lembrar o que diz Ascarelli: 

“La protección de la marca no constituye ni un premio a un esfuerzo 
de creación intelectual, que pueda ser protegida por sí misma, ni un 
premio por las inversiones en publicidad; es un instrumento para una 
diferenciación concurrencial que tiene como último fundamento la 
protección de los consumidores y por lo tanto, sus límites, en la 
función distintiva que cumple” 1047. 

 

Assim, o benefício não é só - ou essencialmente - a retribuição ao criador, mas 
especialmente garantir à sociedade um ganho concorrencial (e citamos aqui a maior 
parte dos autores): 

[a] seja por criar um vetor estritamente voluntário1048 de qualidade 1049,  

[b] seja por diminuir a assimetria de informação 1050,  

                                           
1046 "One is to protect the public so that it may be confident that, in purchasing a product bearing a 
particular trademark which it favorably knows, it will get the product which it asks for and wants to get. 
Secondly, where the owner of a trade mark has spent energy, time, and money in presenting to the public 
the product, he is protected in his investment from its misappropriation by pirates and cheats. This is the 
well-established rule of law protecting both the public and the trademark owner" S. Rep. no. 1333, 79t 
9th. Con., 2n 2nd. Sess. 3 (1946). 
1047 Tullio Ascarelli,Teoría de la concurrencia e de los bienes imateriales, Barcelona, 1961, pp. 438-9. 
Não concordamos com a análise de Ascarelli quanto à proetção dos consumidores (vide Nota sobre a 
impertinência da aplicação do direito de consumidor no tocante ao direito de marca, em BARBOSA, 
Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008). No entanto, consideramos precisa a observação que as marcas são um instrumeto de 
difereneciação concorrencial. 
1048 « La marque ne garantit pas la qualité des produits mais elle garantit que ces produits ont été elabores et marqués 
sous la responsabilité du titulaire de cette marque, que leur qualité peut être attribuée à une entreprise déterminée”. 
Fréderic Pullaud-Dullian, Droit de la propriété indutrielle, Montchrestien, 1999, §1.305 

1049 "The standard economic arguments stress two main benefits of protecting marks: reducing consumer search costs 
and creating incentives to maintain and improve product quality". Robert G. Bone, “Enforcement Costs and 
Trademark Puzzles,” 90 Virginia Law Review 2099 (2004). Vide também William M. Landes & Richard A. Posner, 
The Economic Structure of Intellectual Property Law (2003), p. 166 e seg. [ “In the case of trademarks, it involves 
the incentive to develop a good reputation for one’s brand through consistency of quality. If two producers adopt 
similar marks for their products, but consumers are not likely to be confused between the two, then each producer still 
has strong incentives to build a strong reputation for quality, and this works to the advantage of the consumer as well 
as the producers. But if there is a possibility of confusion, then each producer has less incentive to create a good 
reputation, since each will try to “free ride” on the other’s reputation.”, Michael Rushton, “Economics and Copyright 
in Works of Artistic Craftsmanship”, encontrado em http://www.law.ed.ac.uk/script/newscript/rushton.htm , visitado 
em 24/11/05 

1050 LW.T. Rogers Co. v. Keane, 778 F.2d 334, 338 (7th Cir. 1985) (“The purpose [of trademark protection] is to 
reduce the cost of information to consumers by making it easy for them to identify the products or producers with 



[c] seja ainda para estimular o consumo em si mesmo através da criação de um 
imaginário próprio 1051.  

Esse ganho corresponde à função específica da proteção das marcas no sistema das 
exclusivas de Propriedade Intelectual 1052; e para assegurar que tais funções sejam 
satisfeitas, há uma ponderação entre os interesses do titular (retorno) e os da sociedade 
(ganho concorrencial). As limitações à exclusiva de marcas de que falamos agora 
representam exatamente uma expressão normativa dessa ponderação.  

Entre essas limitações destinadas a garantir o ganho concorrencial, se listam as que 
permitem o uso da marca do comerciante a par da marca do industrial; a que permite o 
uso da marca para designar a aplicação de uma peça de reposição; e a que indica a 
exaustão dos direitos relativos ao signo distintivo. Quanto a este último - por suas 
peculiaridades - deixamos de comentar neste estudo 1053.  

 

                                                                                                                            
which they have had either good experiences, so that they want to keep buying the product (or buying from the 
producer), or bad experiences, so that they want to avoid the product or the producer in the future.”) 

1051 "The received orthodoxy that trademark law exists to minimize our search costs elides a fundamental question: 
are we searching for trademarks or are trademarks searching for us? Is trademark law dedicated to the minimization 
of their search costs or ours?". Barton Beebe, Search And Persuasion In Trademark Law, Michigan Law Review, 
Vol. 103:2020 (2005). “Trademarks make perception advertising possible. Trough perception advertising, a desirable 
mental image may be added to the quality or variety features of the trademarked product, permitting competition in 
yet another dimension. The tie-in of the objective attributes of the product with the ones attached to it by perception 
advertising may distort purchasing decisions”, Nicholas Economides, Trademarks, The New Palgrave Dictionary of 
Economics and the Law (Peter Newman, Ed.), May 1998 

1052 BARBOSA, Denis Borges, Tratado, op. cit., Vol. I, Cap. I, [4]§3): “Assim, ao conferir uma exclusiva àquele que 
detém legitimamente o bem incorpóreo, segundo os requisitos do sistema de proteção específico, o direito 
funcionaliza aquele bem incorpóreo. Lembre-se que não nos referimos, aqui, à funcionalização genérica das 
propriedades sob a Constituição, mas à especificação funcional de cada modelo, no seu desenho constitucional. (…)” 

1053 Em particular, vide a decisão de 20 de outubro de 2009 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.RECURSO 
ESPECIAL Nº 609.047 - SP (2003/0193287-4). RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO. EMENTA - 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS 
ORIGINAIS SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA NO BRASIL. CONCORRÊNCIA 
DESLEAL. INOCORRÊNCIA. Vide igualmente BASSO, Maristela. A Importação Paralela e o Princípio da 
Exaustão. Especial Referência às Marcas. FORGIONI, Paula A. Importações Paralelas no Brasil: a Propriedade 
Industrial nos Quadrantesdos Princípios Constitucionais, artigos publicados na Revista Criação do IBPI, no. 2, 2009. 
Em análises mais antigas, veja-se GAEDE, Helena Cândida Lisboa. Importação Paralela e Concorrência Desleal. Rio 
de Janeiro: Revista da ABPI – nº 83, 2006, p. 46-47; 50-51. SIEMSEN, Instituto Dannemann. Comentários à Lei da 
Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2005, p. 263 e 264. GUISE, Mônica Steffen. Comércio 
Internacional e Propriedade Intelectual: Limites ao Desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 
2006, 52-56. AHLERT, Ivan B.. Importação Paralela e Licença Compulsória. Rio de Janeiro: Revista da 
ABPI – nº 27, 1997, p. 39-42. SCHOLZE, Simone H. C.. Fabricação Local, Licença Compulsória e 
Importação Paralela na Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Revista da ABPI – nº 54, 2001, p. 
9-12. DANNEMANN, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial. 
Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2005, p. 93-96, SILVA, Antonio Carlos Fonseca da, Importação 
paralela de medicamentos, Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 10, 
Volume 19, p. 11–27, jan./jun. 2002, Fekete, E. K. “Importações paralelas: a implementação do princípio 
da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto da globalização”. Anais do XVII Seminário 
Nacional da Propriedade Intelectual, 1997, BARBOSA, A.L.F., FONSECA, Antonio. Exaustão 
internacinal de patentes e questões afins. Política de Patentes em Saúde Humana. São Paulo: Atlas, 2001, 
p. 192-252. ADIERS, Cláudia Marins, As importações paralelas à luz do princípio de exaustão do direito 
de marca e dos aspectos contratuais e concorrenciais, em BARBOSA, Denis Borges, org. Aspectos 
Polêmicos em Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2005. OIKAWA, Alysson Hautsch, A importação 
paralela e a licença de marca <http://www.gazetajuridica.com.br/index.php/2007/01/19/a-importacao-
paralela-e-a-licenca-de-marca/>, visitado em 18/4/2008. BARBOSA, A. L. Figueira Barbosa Pirataria: 
Contradições da Propriedade Industrial - Quando a propriedade industrial induz à pirataria, JC e-mail 
2749, de 18 de Abril de 2005.  



Das limitações em favor da liberdade de concorrência 

Voltemo-nos, assim às modalidades descritas no art. 132 I e II.  

De acordo com o inciso I do Art. 132 do CPI/96, o titular de uma marca de indústria não 
poderá impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes 
são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização.  

“Os comerciantes estão livres, portanto, para confeccionarem 
impressos, cartazes, placas e letreiros em que a sua marca de 
comércio apareça junto com as marcas de indústrias correspondentes 
aos produtos que podem ser encontrados em sua loja. A única 
restrição que se faz é que esta publicidade não seja ofensiva à 
reputação da marca” 1054.  

 

Em tese, esse inciso é aplicável apenas aos casos de marca de comércio, mas, na prática, 
deve ser interpretado ampliativamente para atingir também as marcas de serviços. Com 
isso, as oficinas mecânicas, por exemplo, estão autorizadas a colocar na fachada de seus 
estabelecimentos as marcas dos veículos que estão habilitadas a consertar ou revender.  

A pragmática tem acolhido essa limitação, como se lê em decisão do TJPr:  

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 17ª Câmara Cível da 
Comarca de Maringá. Apelação Cível nº. 354.511-5, rel. Des. 
Lauri Caetano da Silva, 08.11.2006.  

 
”DIREITO MARCÁRIO. USO DE MARCA REGISTRADA POR 
REVENDEDOR PARA INDICAR A DESTINAÇÃO DOS 
PRODUTOS (ACESSÓRIOS) QUE COMERCIALIZA. HIPÓTESE 
QUE NÃO CONSTITUI OFENSA AOS DIREITOS DO TITULAR 
DA MARCA, QUE NÃO PODE COIBI-LO DE ASSIM 
PROCEDER. ART. 132, II DA LEI 9.279/96. CONCORRÊNCIA 
DESLEAL. CONDUTA FRAUDULENTA NÃO VERIFICADA, 
DE MODO A CARACTERIZÁ-LA. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA CORRETAMENTE LANÇADA. APELAÇÃO 
2, DESPROVIDA. (...). 

 
1. De acordo com o artigo 132, inciso II da Lei 9.279/96, que regula 
direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, o titular de 
marca registrada não pode impedir que fabricantes de acessórios e 
revendedores utilizem-na para indicar a destinação dos produtos que 
fabricam e comercializam. Em corolário, sendo essa a hipótese 
configurada nos autos, não há se falar em violação de direitos 
marcários, uso indevido de marca ou contrafação.  

2. Para caracterização da concorrência desleal, é necessária a prática 
de conduta ilícita visando confundir os consumidores para captar a 
clientela do concorrente (art. 195, inciso III da Lei 9.279/96). 
Ausente, in casu, a prática de conduta ilícita ou o emprego de meio 
fraudulento para esse fim, desfalece a pretensão de recebimento de 
perdas e danos, deduzida pela autora. 

                                           
1054 SCHIMIDT, Lélio Denícoli. “O Artigo 132 da LPI: A Extensão dos Direitos sobre a Marca”. Revista da ABPI: 
Anais de 2000. Rio de Janeiro. 2000. p. 46  



3. De acordo com o contido no § 4º do artigo 20 da lei processual 
civil, nas causas em que não houver condenação, os honorários de 
sucumbência serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, 
atendidas as alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo 3º do mesmo artigo.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 
354.511-5, da 2ª Vara Cível da Comarca de Maringá, em que é 
apelante 1 Barbosa & Guimarães Ltda apelante 2 Marchesan 
Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S/A 2 e apelados as 
mesmas. 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 17ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 
votos, em negar provimento aos recursos. 

I- RELATÓRIO 

1. Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S/A ajuizou 
"Ação de Abstenção de Uso Indevido de Marca com pedido de 
antecipação de tutela, perdas e danos e multa diária" em face de 
Barbosa & Guimarães Limitada - Multifiltros, aduzindo que: a) é 
legítima detentora dos registros das marcas "TATU", "TATUSA", 
"SUPER TATU a marca da terra" e "TATU DURO MARK", por ela 
utilizadas nos vários equipamentos e implementos agrícolas que 
produz e comercializa, inclusive em peças de reposição dos 
componentes de bens provenientes de seu parque industrial; b) no 
entanto, tomou conhecimento de que a ré vem oferecendo, ao 
público em geral, a prestação de serviços de televendas de 
produtos/peças de reposição assinalados com a marca TATU; c) não 
bastasse isso, a ré ainda incluiu em seus catálogos de produtos, os 
códigos de identificação de peças e componentes, idealizado e 
desenvolvido pela autora; d) assim e considerando que os produtos 
ofertados pela ré são destinados para as mesmas finalidades a que se 
destinam os produtos provenientes da autora, bem como voltados 
para o mesmo público consumidor, a sua conduta configura violação 
aos direitos marcários, além de caracterizar possível concorrência 
desleal pela utilização de idênticos códigos de identificação de 
peças/componentes de reposição; e) diante do que, propôs a autora a 
presente demanda, requerendo em sede de tutela antecipada seja 
determinado à ré que "cesse, imediatamente o uso de suas marcas e 
dos códigos de identificação das peças, a qualquer título", liminar 
essa que deverá ser convalidada definitivamente, ao final da 
demanda, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, ocasião em que 
deverá a ré ser condenada também ao pagamento de perdas e danos, 
a serem apuradas por meio de perícia técnica contábil, além das 
custas, despesas processuais e honorários de advogado.  

2. Através do despacho de f. 75-verso e 76, o Juízo a quo deferiu o 
pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela autora 
para condenar a ré "a se abster de fazer referência à marca Tatu nas 
peças que comercializa bem como a se utilizar dos mesmos códigos 
para as peças de equipamentos". 

3. Citada, a ré ofereceu contestação (f. 90/97-TJ), argüindo, em 
linhas gerais, que: a) é mera revendedora de peças de reposição para 
máquinas e implementos fabricados por terceiros que colocam no 
mercado produtos como colheitadeiras, tratores e plantadeiras, sendo 
as peças que comercializa adquiridas no mercado, dos próprios 



fabricantes e de outras indústrias que suprem o chamado mercado 
paralelo; b) no que concerne à marca TATU, a ré teve o cuidado de 
inscrever na capa da lista de preços, a indicação de marca registrada 
ao lado da marca SUPER TATU, inexistindo, portanto, violação do 
direito de marca; c) mesmo porque, conforme dispõe o próprio texto 
legal (art. 132, Código de Propriedade Industrial), "O titular da 
marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores 
utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a 
marca do produto, na sua promoção e comercialização; II - impedir 
que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a 
destinação do produto, desde que obedecidas as práticas legais de 
concorrência"; d) relativamente a indicação dos códigos às peças de 
reposição, essa conduta nada tem de ilegal, primeiro, porque a autora 
possui registro apenas da marca TATU e não dos códigos das 
respectivas peças, compostos de letras e algarismos; e, segundo, 
porque o registro dos códigos que resultam da combinação de letras 
e algarismos - como ocorre no caso vertente - é vedado pelo art. 124, 
II da Lei 9.279/96; e) atualmente a ré não comercializa peças de 
reposição destinadas às máquinas fabricadas pela autora, cujos 
produtos foram inclusive retirados de sua lista de preço, de modo 
que a tutela antecipadamente concedida perdeu inteiramente o seu 
objeto; f) tocante ao pedido de perdas e danos, não ofereceu a autora 
sequer indícios de prejuízos efetivamente sofridos em razão da 
atividade desenvolvida pela ré, revelando-se o mesmo improcedente, 
como improcedentes se revelam os demais pedidos formulados pela 
autora.  

4. Frustrada eventual conciliação entre as partes, sobreveio a 
sentença de f. 186/189, pela qual o Magistrado de primeiro grau 
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a 
tutela antecipada concedida às f. 75-verso e 76. 

Em corolário, condenou a autora ao pagamento das despesas 
processuais e ao pagamento dos honorários devidos ao Patrono da ré, 
fixados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 20, § 4º, terceira 
figura, do Código de Processo Civil. 

5. Por não concordar com a verba honorária arbitrada na sentença, a 
ré Barbosa & Guimarães Ltda. dela recorreu (f. 192/195), pleiteando 
a elevação dos honorários, em razão da complexidade da matéria 
discutida na lide. 

6. Irresignada com a decisão, a autora Marchesan Implementos e 
Máquinas Agrícolas também interpôs recurso de apelação (f. 
202/213), nos seguintes termos: a) ao julgar improcedentes os 
pedidos exordiais, a sentença contrariou não só a liminar outrora 
concedida, como também o quanto foi demonstrado e comprovado 
nos autos; b) conforme demonstrado, a apelada utiliza 
indevidamente: (i) a marca TATU, sem qualquer licença de uso 
outorgada pela autora; bem como, (ii) os códigos de identificação 
das peças juntamente com a marca TATU, o que, todavia, foi 
inexplicavelmente desconsiderado pela sentença; c) as 
peças/componentes comercializados pela apelada são idênticos aos 
fabricados e comercializados pela apelante, havendo que se destacar 
que os produtos oferecidos nos catálogos da apelada vêm 
demarcados com a marca TATU; d) a forma de venda e oferta à 
venda das peças de reposição destinadas aos produtos da apelante, 



perpetrada pela apelada, induz o comprador a erro, eis que pode o 
mesmo adquirir os produtos da ré pensando tratar-se daqueles 
provenientes da autora, não só em virtude da finalidade das peças, 
como também pela aposição da marca TATU nos catálogos da 
apelada, caracterizando assim a prática da concorrência desleal; e) 
com efeito, ao ofertar à venda determinados produtos, utilizando 
marca indevidamente reproduzida, a apelada atrai em proveito 
próprio uma clientela induzida em erro quanto à origem do produto, 
desviando a clientela da apelante; f) desta forma, resultam inegáveis 
os prejuízos causados à autora que, além de nada receber pela 
exploração e uso de sua marca, terá abalada a sua boa imagem (já 
que não pode atestar a qualidade dos produtos vendidos pela 
apelada), assistindo-lhe, por isso, o direito de obter a reparação das 
perdas e danos sofridos, bem como dos lucros cessantes, de acordo 
com os artigos 208 e seguintes da Lei 9.279/96.  
Contra-razões pela autora às f. 219/222 e pela ré, às f. 224/226.  

É a exposição dos pontos controvertidos sobre os quais versam os 
recursos. 

II- VOTO 

(...) 8. Analisando detidamente a espécie fática em discussão, bem 
como os documentos carreados ao feito, não vislumbro as práticas de 
violação de direitos marcários e concorrência desleal, imputadas pela 
apelante à apelada. 

Embora titular das marcas "TATU" e "SUPER TATU", utilizadas 
nos vários equipamentos e implementos agrícolas que produz e 
comercializa, não pode a apelante Marchesan impedir que 
fabricantes de acessórios e revendedores utilizem tais marcas para 
indicar a destinação dos produtos (acessórios) que eles, fabricantes e 
revendedores, a sua vez, fabricam e comercializam. Nesse diapasão, 
dispõe expressamente a Lei nº 9.279/96 (que regula direitos e 
obrigações relativos à propriedade industrial), no seu artigo 132, 
inciso II: 

Art. 132. O titular da marca não poderá: 

..... 
II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para 
indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas 
legais de concorrência". 

Ora, é exatamente essa a situação que pretende a apelante impedir: a 
utilização das suas marcas pela apelada para indicar a destinação das 
peças e acessórios de reposição por ela comercializados, pelo que 
agiu corretamente o Magistrado processante ao julgar improcedente 
o seu pleito. 

Com efeito, conforme se infere dos catálogos de f. 56/63 e 98/119, a 
apelada Barbosa e Guimarães, ora designada pelo seu nome fantasia 
"Multifiltros", utilizou-se das marcas "TATU" e "SUPER TATU" de 
titularidade da apelante Marchesan tão somente para indicar a 
destinação das peças e acessórios por ela revendidos - "Peças para 
SLC, TATU, Jumil e Semeato" (f. 98) -, tomando a cautela de 
acrescentar no seu informe publicitário uma nota em que esclarece 
que "TATU é marca registrada de Marchesan Implementos e Maq. 
Agrícolas TATU S/A" (f. 99).  



Veja-se que a apelada Barbosa & Guimarães não noticia estar 
revendendo ou comercializando "produtos e peças de reposição 
assinadas com a marca TATU", como alega a apelante, e sim "peças 
para SLC, Tatu, Jumil e Semeato". Assim e considerando inexistir 
nos autos qualquer elemento indicativo ou comprobatório de que a 
apelada esteja reproduzindo as marcas de titularidade da apelante 
nos seus produtos (art. 333, I, CPC), não há se falar aqui em violação 
de direitos marcários, uso indevido de marca ou contrafação. Não se 
vislumbrando tais práticas, ademais, na utilização pela apelada de 
códigos de identificação idênticos àqueles idealizados pela apelante, 
eis que nos termos do artigo 124 da Lei 9.279/96, "não são 
registráveis como marca: ... II - letra, algarismo e data, isoladamente, 
salvo quando revestidos de suficiente forma distinta", nem tampouco 
"VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou 
simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou 
serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar 
uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, 
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de 
prestação de serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma 
distintiva".  

9. De igual forma, a utilização pela apelada de códigos de 
identificação iguais àqueles idealizados e utilizados pela apelante 
nas suas peças e componentes, não caracteriza a prática da 
concorrência desleal, como sugerido. Conquanto não se possa 
exatamente definir ou especificar tal prática, é cediço que ela visa 
confundir os consumidores para captar a clientela do concorrente, de 
forma ilícita e com prejuízo para este (que pode ser fabricante ou 
comerciante). Está do artigo 195, inciso III da Lei 9.279/96:  

"Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 

..... 
III - emprega meio fraudulento, para desviar em proveito próprio ou 
alheio clientela de outrem". 

Em comentários ao referido dispositivo legal, preceitua José Carlos 
Tinoco Soares: "não obstante ser um tanto quanto difícil estabelecer 
os critérios que determinarão os atos que se constituem em 
concorrência desleal, porque a lei institui genericamente como sendo 
o 'emprego de meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio 
ou alheio, clientela de outrem', cremos que, em princípio, a 
concorrência desleal se caracteriza pelo emprego de todo e qualquer 
meio fraudulento"1055. 

Considerando, destarte, que a lei não confere direitos ao idealizador 
de códigos numéricos, nem autoriza o registro de letra, algarismo, 
data ou sinal descritivo para designar as características de um 
produto, não se pode atribuir à apelada Barbosa & Guimarães a 
prática de conduta fraudulenta em razão da utilização de códigos 
numéricos iguais àqueles usados pela apelante Marchesan, para 
designar os acessórios e produtos que comercializa. A prática da 
concorrência desleal, decorrente do desvio ilícito de clientela, 
configurar-se-ia no particular caso estivesse a apelada vendendo 

                                           
1055 In Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, RT, p. 296. 



acessórios e produtos fabricados por terceiro como se fossem 
provenientes da apelante, o que, no entanto, não logrou essa última 
comprovar. Pelo que se verifica dos seus informes publicitários, a 
apelada não oferecia, nem vendia "produtos e peças de reposição 
assinadas com a marca TATU", e sim "peças para SLC, Tatu, Jumil 
e Semeato", não me parecendo pretendesse a mesma induzir a erro o 
público alvo, fazendo-os acreditar que os produtos por ela 
comercializados tratam-se de peças originais SLC, Tatu, Jumil e 
Semeato.  

Incensurável, pois, a sentença apelada! (...) 

III- DECISÃO 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 17ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 
votos, em negar provimento aos recursos. 

O julgamento foi presidido pelo Desembargador FERNANDO 
VIDAL DE OLIVEIRA, com voto, e dele participou o 
Desembargador RENATO NAVES BARCELLOS”. 

 

Da aplicação ponderada das limitações em análise 

Os autores enfatizam que a aplicação dessas limitações, como qualquer procedimento de 
ponderação, está sujeito a uma constrição funcional: ela é um “justo meio”, e não pode 
desbordar de seus propósitos 1056.  

Conforme alerta Dannemann,  

“esse dispositivo precisa ser interpretado com extremo cuidado 
porque pode dar impressão de que o uso da marca seria livre e a 
critério do comerciante. Não é bem assim, porque, a prevalecer a 
interpretação literal, a marca de fábrica poderia servir de instrumento 
para enganar o consumidor a respeito da origem do produto, 
convertendo-se em meio de captação ilegal de clientela” 1057. 

                                           
1056 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Pulo: RT, 1997, p. 217-218. Esta 
disposição não constava em nenhum Código anterior e visa naturalmente evitar quaisquer tipos de desentendimentos 
entre os titulares das marcas e os seus usuários quanto ao seu emprego na comercialização de produtos. Assim, tanto 
os comerciantes como os distribuidores, exclusivos ou não, terão a faculdade de utilizar os seus próprios sinais 
distintivos juntamente com a marca do produto, porém, observe-se e como medida de prudência saliente-se, apenas e 
tão-somente, na promoção e comercialização e nada mais. Não vá o comerciante ou distribuidor pretender modificar, 
apensar, acrescentar ou fazer imprimir, por qualquer meio, a sua marca de comércio à marca original do fabricante. 
Isto não é e não será permitido. A título de exemplo e tomando as marcas de fábrica "Arno" ou "Walita", para um 
sem número de eletrodomésticos, os comerciantes Mappin, Arapuã ou outros divulgarão e propagarão as primeiras, 
conjuntamente, com estas últimas para estabelecer um vínculo entre elas. Tal procedimento acontecerá em caráter não 
exclusivo de uma forma geral, salvo naturalmente os casos específicos em que houver permissão ou contrato de 
licença entre o titular da marca e o comerciante e/ou distribuidor. Não poderá o titular da marca impedir que os 
fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas 
leais de concorrência. Ora, essa permissão não deixa de ser também uma faculdade que terá o fabricante do acessório, 
porém não poderá fazer sobrepujar a marca principal do produto para comercializar o seu acessório. Poderá, isto sim 
e quando muito, fazer projeção de sua marca de fabricante do acessório, dizendo de forma singela que tal produto 
poderá ser empregado naquele outro principal com a marca tal ou, ainda, se for o caso, como acessório do produto, 
com tais e tais marcas. Assim deverá ser porque as práticas leais de concorrência não vão permitir que um fabricante 
se projete sobre o produto de outrem para viver a sua mercê e/ou à sua imagem. 

1057 Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Nesse sentido, 
vide . No entanto, a jurisprudência se mostra mais cautelosa: Portanto a empresa registradora da marca tem proteção 
legal para impedir que terceiros se “utilizem indevidamente de sua propriedade, não cabendo qualquer reparos na 



 “Por isso, nas hipóteses em que o anúncio do comerciante seja 
veiculado de tal modo que transmita ao consumidor a idéia de que os 
produtos que vende seriam originais ou controlados pelo fabricante 
titular da marca, este poderá, com base no inciso III, do art. 130 da 
LPI, fazer valer seu direito de zelar pela reputação da sua marca, 
exigindo a sua retirada do anúncio” 1058.  

 

Ademais, para que não haja ilicitude em sua conduta, o comerciante ou distribuidor 
deve compor o seu nome empresarial e título de estabelecimento com um sinal 
distintivo próprio, sem reprodução das marcas dos produtos que revende ou conserta.  

“O uso isolado da marca de outrem para compor o título de 
estabelecimento próprio caracteriza contrafação, pois dá a falsa 
impressão de que a loja assim identificada seja diretamente 
explorada pelo titular da marca, ou sob licença ou franquia deste” 
1059.  

 

O inciso II do artigo 132, por sua vez, autoriza que fabricantes de acessórios utilizem 
marca alheia para indicar a destinação de seus produtos, desde que obedecidas as 
práticas leais de concorrência. É o caso, por exemplo, dos fabricantes de peças 
destinadas a um tipo de automóvel específico, como autofalantes e pneus, que poderão 
indicar quais os veículos são compatíveis com seus produtos 1060. Aqui também, se 
enfatiza a constrição resultante da ponderação de interesses 1061. 

                                                                                                                            
sentença, que determinou ao apelante a retirada da marca Hering de sua fachada, bem como a “figura dos dois 
peixes”. Também com relação ao fornecimento de produtos, não se pode obrigar a apelada a continuar a fornecê-los, 
mesmo porque não há nenhum contrato entre as partes que a obrigue. No entanto, está claro que a decisão proferida 
não visou a proibição de que o apelante comercialize os produtos já adquiridos da apelada, mesmo porque tal pedido 
não foi formulado pela reconvinte. Assim, a decisão não visou efeitos prejudiciais ao apelante, posto que somente 
aplicou a lei ao caso em comento, assegurando um direito à reconvinte, decorrente da proteção que a lei lhe confere”. 
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, 4ª Turma Cível, Des. Rêmolo Letteriello, AC 2008.037213-
2/0000-00, Julgado em 27.08.2009. 

1058 Idem, eadem. 

1059 SCHIMIDT, Lélio Denícoli. “O Artigo 132 da LPI: A Extensão dos Direitos sobre a Marca”. Revista da ABPI: 
Anais de 2000. Rio de Janeiro. 2000. p. 46. 

1060 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Pulo: RT, 1997, p. 217-218. Esta 
disposição não constava em nenhum Código anterior e visa naturalmente evitar quaisquer tipos de desentendimentos 
entre os titulares das marcas e os seus usuários quanto ao seu emprego na comercialização de produtos. Assim, tanto 
os comerciantes como os distribuidores, exclusivos ou não, terão a faculdade de utilizar os seus próprios sinais 
distintivos juntamente com a marca do produto, porém, observe-se e como medida de prudência saliente-se, apenas e 
tão-somente, na promoção e comercialização e nada mais. Não vá o comerciante ou distribuidor pretender modificar, 
apensar, acrescentar ou fazer imprimir, por qualquer meio, a sua marca de comércio à marca original do fabricante. 
Isto não é e não será permitido. A título de exemplo e tomando as marcas de fábrica "Arno" ou "Walita", para um 
sem número de eletrodomésticos, os comerciantes Mappin, Arapuã ou outros divulgarão e propagarão as primeiras, 
conjuntamente, com estas últimas para estabelecer um vínculo entre elas. Tal procedimento acontecerá em caráter não 
exclusivo de uma forma geral, salvo naturalmente os casos específicos em que houver permissão ou contrato de 
licença entre o titular da marca e o comerciante e/ou distribuidor. Não poderá o titular da marca impedir que os 
fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas 
leais de concorrência. Ora, essa permissão não deixa de ser também uma faculdade que terá o fabricante do acessório, 
porém não poderá fazer sobrepujar a marca principal do produto para comercializar o seu acessório. Poderá, isto sim 
e quando muito, fazer projeção de sua marca de fabricante do acessório, dizendo de forma singela que tal produto 
poderá ser empregado naquele outro principal com a marca tal ou, ainda, se for o caso, como acessório do produto, 
com tais e tais marcas. Assim deverá ser porque as práticas leais de concorrência não vão permitir que um fabricante 
se projete sobre o produto de outrem para viver a sua mercê e/ou à sua imagem. 

1061 Dannemann, op. cit.: “No inciso II, reitera-se a preocupação do legislador em impor limitações aos próprios 
limites de "uso justo" de marcas de terceiros. Este inciso trata especificamente da permissão conferida ao fabricante 



De acordo com Lucas Rocha Furtado,  

“se a peça ou componente está sendo fabricando para compor um 
produto final, o qual será identificado por determinada marca, 
inexiste direito do titular desta marca de impedir que, na peça 
fabricada pelo fornecedor, seja lançada a marca do produto final” 
1062.  

 

No entanto, igualmente ao disposto no inciso I, “o fabricante também não poderá 
pretender identificar o produto acessório com uma marca que seja uma reprodução ou 
imitação do sinal distintivo pelo qual é conhecido o produto principal pertencente a 
outrem” 1063, sob pena de praticar um ato de concorrência desleal.  

Do mesmo modo, o fabricante também não está autorizado a colocar em destaque a 
marca do produto principal e esconder sua marca própria, uma vez que, com essa 
atitude, os consumidores poderiam supor que tratar-se-ía de produto original, sendo 
induzidos a erro 1064. 

 

De como essas limitações servem à concorrência 

Marcas são signos, antes de serem valores na concorrência ou objeto de propriedades. 
Insertas na economia, para atender à demanda de individualização dos produtos e 
serviços num ambiente de mercado de oferta múltipla, não perdem sua natureza de 
signos, nem sua pertinência no espaço semiológico.  

                                                                                                                            
de acessórios, destinados a equipar um bem principal, de indicar a destinação do produto por este comercializado. 
Cumpre ressaltar, que este inciso, in fine, enfatiza a importância de se zelar pelas práticas leais de concorrência de 
modo a não promover a vantagem indevida àquele que não tem a titularidade da marca, bem como garantir que sua 
integridade material e reputação sejam preservadas. Desse modo, o fabricante poderia indicar que seu acessório 
destina-se ou é compatível com produtos das marcas "X", "Y" ou "Z". No entanto, não poderá passar a imagem de 
que tal produto é um acessório oriundo do mesmo fabricante do veículo e de seus componentes. Tomamos como 
exemplo a indústria automobilística, onde temos a montadora concorrendo com fabricantes de acessórios compatíveis 
com seus veículos. Não poderá a montadora, titular da marca "ZZZ", de um determinado carro, impedir que o 
fabricante de acessórios indique que seu produto se destina a equipar o veículo "ZZZ". No entanto, extrapola-se tal 
limite de "uso justo" de marca alheia quando o fabricante de acessórios busca, por qualquer meio, divulgar seu 
produto como se original da montadora fosse. Ou mesmo, que este use a marca "ZZZ" como chancela de qualidade 
de seu produto, de forma a criar associação, perante os consumidores, com a montadora, legítima titular dos diretos 
sobre a marca "ZZZ".” 

1062 FURTADO, Lucas Rocha. “Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro”. 1ª ed., São Paulo, Ed. 
Brasília Jurídica, 1996, p. 128.  

1063 SCHIMIDT, Lélio Denícoli. “O Artigo 132 da LPI: A Extensão dos Direitos sobre a Marca”. Revista da ABPI: 
Anais de 2000. Rio de Janeiro. 2000. p. 47. 

1064 FURTADO, Rocha Lucas. Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Brasília: Brasileira Jurídica, 
1996, p. 217-218.A Lei no. 9.279/96, entretanto, estabelece, em seu art. 132, uma série de situações em que não serão 
aplicáveis os direitos do titular da marca. A primeira das hipóteses indicadas (art. 132, I) permite, por exemplo, aos 
revendedores de veículos utilizar suas marcas de serviço juntamente com as marcas dos produtos por eles revendidos. 
A segunda hipótese (art. 132, II) permite que fabricantes de acessórios possam lançar a marca do produto final nas 
peças por eles fabricadas. Se a peça ou componente está sendo fabricado para compor um produto final, o qual será 
identificado por determinada marca, inexiste direito do titular desta marca de impedir que, na peça fabricada pelo 
fornecedor, seja lançada a marca do produto final. 



Uma marca pode ser objeto de monopólio? Como nota Landes e Posner 1065, uma marca 
não é necessariamente um bem público, como a tecnologia e as criações expressivas o 
são. Sua apropriação só pode comprometer a liberdade de terceiros em certos casos.  

A doutrina distigue, quanto a isso, as marcas de fantasia, criações linguísticas ou 
gráficas, novas e inventivas, que nunca pertenceram ao universo significativo; como os 
exemplos clássicos Kodak e Exxon. Também haverá as marcas ditas arbitrárias, que se 
constróem com o deslocamento de um signo existente para uma significação nova, 
como a concha da Shell para a atividade petrolífera, ou o deus Brahma para cervejas. 

Nas marcas sugestivas, o signo é motivado: há algum laço conotativo entre a marca e a 
atividade designada. Spoleto evoca a Itália e seu gênero gastronômico; para os 
apaixonados pela Umbria, evoca um charme singular de uma cidade fora de rota de 
grande público, mas preciosa em sua beleza, coziness e umas trufas negras locais, 
memoráveis. O público, ou parte dele, construirá mais facilmente a correlação, ainda 
que com perda de denotatividade e de biunivocidade. Essa perda de novidade simbólica 
(que torna mais fácil a cópia por outra evocação-da-evocação, por exemplo, Stacatto...), 
terá vantagens econômicas, pois diminui o custo de pesquisa do consumidor e o custo 
correlativo de afirmação do signo 1066.  

Nas marcas descritivas o comprometimento da liberdade simbólica se agrava; “polvilho 
antisséptico” é um simples descritivo funcional. Não seria admitida ao registro, não fora 
pelo uso longo, notório, exclusivo e impertubado, que lhe desse o efeito de 
singularização no universo simbólico que facultasse o registro1067. A notoriedade 
confere ao signo um significado secundário, que se incrustra ao signo de uso comum, e 
o retira do domínio público.  

Já nos termos genéricos não é possível a exclusividade, pois haveria uma apropriação 
singular do que pertence ao domínio comum1068. Mas Landes e Posner1069 notam que, 
ainda aqui, haverá um monopólio linguístico (ou semiológico) e não exatamente um 
monopólio econômico.  

                                           
1065  William M. Landes e Richard A Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, 
Harvard University Press, 2003, p.172. 

1066 Idem, p. 167. O processo de construção da marca pode superar a evocatividade inicial: no Google, o 
domínio spoleto, do restaurante, vem cinco posições acima da primeira menção da cidade italiana... 

1067 AC nº 102.635 - RJ (Em 9-9-85) – 5ª Turma do TFR. Assim, embora «polvilho» e « Antisséptico » 
possam ser consideradas expressões de «só comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam 
de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer 
que se trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o 
registro da marca.(...) Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca 
Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida 
firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granado.(...)Não há quem, 
como com propriedade afirma a sentença, nesse Brasil, que conte com mais de 50 anos, que não tenha 
conhecimento do Polvilho Antisséptico Granado, e de sua utilidade ou serventia. 

1068 A generificação compõe esse fenômeno, como no caso aspirina, inicialmente da Bayer, agora do 
mundo. 

1069 LANDES, William M. e POSNER, Richard A. The economic structure of intellectual property law, 
Harvard University Press, 2003, P. 191. 



Como notam Landes e Posner 1070, uma marca não é necessariamente um bem público, 
como a tecnologia e as criações expressivas o são. Sua apropriação só pode 
comprometer a liberdade de terceiros em certos casos. (...) 

Então, impossível o monopólio de marcas? A jurisprudência estrangeira se divide 
quanto a esse ponto. No caso americano La Societe Anonyme des Parfums le Galion v. 
Jean Patou, Inc., 495 F.2d 1265, 1272 (2d Cir. 1974) (Friendly, Cir. J.), a decisão 
entende que sim: 

Indeed, the right to use a mark exclusively is akin to a monopoly 
which derives from “its appropriation and subsequent use in the 
marketplace.  

 

Ou em S.C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson, 266 F.2d 129, 136 (6th Cir), cert. denied, 
361 U.S. 820 (1959): 

right granted to the owner of a registered trademark is a monopoly 
and should not be extended unless the owner is clearly entitled 
thereto.  

 

De outro lado, vide 815 F.2d 500, Calvin Klein Cosmetics Corp. v. Lenox Laboratories: 

A trademark is not a monopoly on the use of a name or a phrase. 
Rather, the legal relevance of a trademark is to show the source, 
identity, sponsorship, or origin of the product. (…) An imitator may 
use in a truthful way an originator’s trademark when advertising that 
the imitator’s product is a copy so long as that use is not likely to 
create confusion in the consumer’s mind as to the source of the 
product being sold. (…) The underlying rationale is that an imitator 
is entitled to truthfully inform the public that it believes that it has 
produced a product equivalent to the original and that the public may 
benefit through lower prices by buying the imitation...1071  

 

A doutrina igualmente se divide 1072. A tendência predominante parece se inclinar para o 
entendimento que a exclusividade da marca não seria, por si só, um monopólio. Mas, 
como ocorre com qualquer exclusividade na concorrência, efeitos de monopólio podem 
resultar da marca, por exemplo: 

                                           
1070 Op. cit., p.172. 

1071 Vide também 363 F.2d 945, Standard Oil Co. (Ky.) v. Humble Oil & Refining Co., (C.A.5 (Miss.) 
1966), “The antitrust laws require competition, not piracy. The essence of competition is the ability of 
competing products to obtain public recognition based on their own individual merit. A product has not 
won on its own merit if the real reason the public purchases it is that the public believes it is obtaining the 
product of another company. There is not now, not has there ever been, a conflict between the antitrust 
laws and trademark laws or the law of unfair competition”. 

1072 Para uma revisão da doutrina quanto ao ponto, vide Weinberg, Harold R., "Is the Monopoly Theory 
of Trademarks Robust or a Bust?" Journal of Intellectual Property Law, Vol. 13, 2005 
http://ssrn.com/abstract=870001 , “A product’s trade dress such as a design feature (e.g.,the product’s 
exterior shape or color) can serve as a trademark only if competitors are not deprived of something 
needed to produce a competing brand of the same product. The generic and functional trademark 
doctrines cut off trademark rights when their cost in impeding competition exceeds their informative 
value”..  



 

(a)  a diferenciação resultante da marca pode criar um mercado 
(ainda que por efeito simbólico), para cuja entrada a fidelização do 
cliente desafiaria competição em preço ou qualidade.1073 

(b)  o eventual efeito de rede, resultante da marca, aumentaria o 
poder de mercado do titular1074. 

(c)  a marca, com a clientela que lhe seria complementar, permitiria 
economias de escala, ensejando um monopólio natural1075. 

Além disso, citam-se, extensamente, os eventuais efeitos anticoncorrenciais resultantes 
de licenciamento de marcas, em particular no tocante as vendas casadas 1076.  

De outro lado, indicando as repercussões concorrenciais das marcas – ainda quando não 
haja monopólio ou esse seja irrelevante - a jurisprudência administrativa do CADE 
registra um número de casos em que marcas foram tidas como elementos de possível 
violação das normas de defesa da concorrência 1077 e em um caso específico – o famoso 
caso Colgate-Kolynos – foram consideradas elemento central do potencial ilícito 1078.  

Assim é que, havendo ou não um monopólio na exclusividade de marcas, parece certo 
que tais signos distintivos possam ser instrumentais na concorrência. Igualmente, a 
jurisprudência estrangeira consagra a teoria de abuso de marcas 1079, ou seja, o emprego 
de um meio em tese lícito, para se ter vantagem ilícita.  

 

O equilíbrio de interesses no tocante ao aspecto concorrencial das marcas  

Relembremos o que diz a lei em vigor: 

 

Art. 132. O titular da marca não poderá: 

                                           
1073 LUNNEY JR., Glynn S. “Trademark Monopolies”, 48 Emory L.J. 367 (1999), p. 426-27. 
BARBOSA, Antonio Luis Figueira. “Marcas e outros signos na realização das me rcadorias” In Sobre a proteção do 
trabalho intelectual: uma perspectiva crítica. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999, p. 53: “De fato, não têm sido 
poucos os estudos, inclusive de caráter puramente empírico, que demonstram como a lealdade do consumidor facilita 
a ocorrência de imperfeições no mercado, transformando-se em uma barreira à entrada no mercado de potenciais 
competidores. Alguns autores reconhecem benefícios nas marcas ao garantirem qualidade, mas também levantam 
hipóteses da lealdade gerar imperfeições. Há, todavia, dois perigos potenciais. Um perigo é esta racional “lealdade à 
marca” conduzir a um desapontamento de expectativas se a qualidade não é mantida para uma linha específica de 
bens, ou para todos os produtos que ostentem a marca, e o consumidor não está informado das perdas em qualidade. 
O outro é que, se a marca for a única fonte de informação sobre a qualidade, ela será uma eficaz barreira à entrada, 
possibilitando lucros excessivos”.  

1074 Lunney, p. 429-30. 

1075 Ib. Ibdem. p. 429-30, 461-62. 

1076 WEINBERG, op. cit., p. 30 e seg.  
1077 Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de 23 de agosto de 2000, Requerentes: Novartis Consumer Health 
Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. In DOU de 19 de outubro de 2000, Seção 1, pág. 2. 

1078 Ato de Concentração nº 27/94, Requerente: K & S Aquisições Ltda, Atual Denominação: 
KOLYNOS do Brasil Ltda, Relatora: Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva.  
1079 Em particular o caso americano Carl Zeiss Stiftung v. V.E.B. Carl Zeiss, Jena, 298 F. Supp. 1309 (S.D. N.Y. 
1969). Vide, quanto à questão, Stephen J. Davidson e Nicole A. English, Applying The Trademark Misuse Doctrine 
To Domain Name Disputes, encontrado em http://www.cla.org/trademark%20misuse.pdf , visitado em 4/10/05. 



I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais 
distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do 
produto, na sua promoção e comercialização 

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para 
indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas 
leais de concorrência 

Assim, no nosso sistema constitucional - e aqui, também na lei ordinária - o titular da 
marca X não pode impedir que alguém fabrique um acessório e indique na sua 
embalagem: esse acessório é destinado aos produtos da X. Nem seria razoável impedir o 
comerciante (ou prestador de serviços) indicar que produtos de terceiros vende, ou 
quanto aos quais presta serviços.  

Mantido o conteúdo informativo, sem conotação de que o usuário da marca alheia se 
arroga qualquer qualificação especial (como, por exemplo, ser concessionário 
autorizado) atende-se o consumidor e os interesses de uma competição mais acirrada.  

Por que isso? Simplesmente, se o fabricante e acessórios e peças de reposição não 
pudesse dizer para que as peças servem, estaríamos garantindo um efeito a mais à 
exclusiva do titular da marca. Se a marca - além de indicar a origem do produto ou 
serviço -, pudesse evitar que outros produtos, de outras origens, claramente designados 
como tal, servissem ao mesmo mercado, se estaria assegurando um outro direito, que 
não é da mesma natureza de uma marca.  

Como não se tem uma contrapartida social dessa outra exclusiva 1080, ela apenas serviria 
para acrescer o poder de exclusão do titular sem os benefícios concorrenciais relativos.  
Uma exclusiva sem valor social, que só serviria para aumentar seus preços e diminuir a 
escolha dos consumidores. Assim, enunciou-se a limitação.  

A chave para se entender por que a limitação precisa ocorrer está na natureza funcional 
dos direitos de propriedade intelectual 1081:  

(...) o contexto e eficácia da instituição jurídica da Propriedade 
mudou radicalmente desde a noção romana da plena in re potestas. 
Esculpida como um direito-função, com fins determinados, confiada 
a cada titular para realização de objetivos socialmente importantes, a 
propriedade em geral tem seu estilo novo no desenho do Código 
Civil de 2002 (...)  

A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade 
intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do 
que a da propriedade romanística; como se verá, disto resulta que – 
em todas suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais 
funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente 
responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer 
outra forma de propriedade 1082.  

                                           
1080  A proibição de indicar para que  serve o acessório não assegura a manutenção voluntária  de qualidade 
do produtor onde o acessório se insere (ao contrário, diminui seu empenho de oferecer um acessório 
melhor), não diminui a assimetria de informação (o consumidor está informado que a origem é diversa), nem 
estimula o consumo em si mesmo através da criação de um imaginário próprio. 
1081 Barbosa, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Cap. I, Lúmen Júris, no prelo, 2010.  

1082 Muito antes da tendência corrente pela funcionalização da propriedade, prescrevia o art. 2º o Código 
da Propriedade Industrial de 1945: "A proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e 
jurídica, visa a reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para melhor aproveitamento e 



 

Ou seja: a marca não serve apenas para garantir ao seu titular o retorno dos seus 
investimentos; ela tem a necessária e indeclinável obrigação de servir os fins sociais 
para os quais é criada, inclusive – e principalmente – o de propiciar melhores condições 
de concorrência em favor do público.  

 

O fenômeno do mercado secundário no contexto dos 
desenhos industriais 

Recentemente, tem-se em muito questionado o alcance dos desenhos industriais, como 
exclusivas da Propriadade Intelectual, no tocante aos mercados secundários de peças de 
automóveis.  

Documento oficial europeu assim descreve o problema1083: 

 

O debate relativo à protecção de desenhos ou modelos de produtos 
complexos no mercado de pós-venda já vai longo (cerca de 15 anos) 
e foi iniciado, precisamente, pelo sector automóvel, que constitui um 
caso muito singular. As principais razões para este facto são as 
seguintes: o desenho ou modelo tem uma importância substancial na 
escolha original do veículo por parte do consumidor, estes veículos 
sofrem acidentes, sendo igualmente bens caros e duradouros que os 
proprietários reparam por intermédio da substituição de peças e não 
da compra de um veículo novo. Outros sectores do mercado são 
bastante mais fragmentados, os volumes são demasiado pequenos e 
os modelos mudam com demasiada frequência para que os 
produtores independentes possam ter um incentivo económico para 
entrar no mercado. 

É importante não esquecer que o debate relativo a peças 
sobresselentes se refere apenas a uma pequena parcela do mercado 
total dos veículos automóveis e seus componentes. As peças novas 
não são abrangidas e muitas peças sobresselentes não preenchem os 
requisitos exigidos para a protecção ou não são utilizadas como 
peças de substituição para restituir a aparência geral do veículo 
original. As estimativas das várias partes interessadas variam 
consideravelmente. Tal como consta da avaliação de impacto 
exaustiva, o mercado automóvel de substituição, no seu todo, 
representa 42 a 45 mil milhões de euros na UE15. Segundo a ECAR, 
favorável à liberalização, a dimensão do mercado abrangido pela 
presente proposta pode potencialmente constituir aproximadamente 
25% do referido mercado, ou 9-11 mil milhões de euros. Contudo, 

                                                                                                                            
distribuição da riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a 
iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo." 

1083 Bruxelas, 14.9.2004, COM(2004) 582 final. 2004/0203 (COD). Proposta de  DIRECTIVA DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que altera a Directiva 98/71/CE, relativa à protecção 
legal de desenhos e modelos (apresentada pela Comissão) {SEC(2004) 1097}- EXPOSIÇÃO DE 
MOTIVOS, vide 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2004)0582_/com_com(
2004)0582_pt.pdf 



os construtores automóveis estimam que o mercado abrangido 
representa apenas 5% do mercado total. 

Os principais tipos de peças em causa são painéis de carroçaria, 
vidros de automóveis e dispositivos de iluminação, todos eles de 
substituição. Estas peças podem ser fornecidas por fabricantes de 
veículos, fornecedores de equipamento de origem e fornecedores 
independentes. Estas distinções não são rígidas, dado que os 
fornecedores de equipamento de origem podem, por vezes, actuar 
quer como contratantes de fabricantes de veículos quer, em 
separado, como fornecedores independentes, mesmo para peças 
idênticas. Este caso aplica-se, em especial, aos vidros e dispositivos 
de iluminação para automóveis. 

Os fornecedores independentes têm dificuldade em entrar neste 
mercado. A característica que define todos os produtos deste 
mercado é o desenho ou modelo must match , que implica que as 
peças de substituição devem ser idênticas às peças de origem. Dada 
a precisão com que são concebidos os carros modernos, a margem 
de erro é frequentemente muito reduzida. Os fornecedores 
independentes vêem-se na obrigação de moldar as peças com base 
nas amostras de origem. Pelo contrário, os fornecedores de 
equipamento de origem podem recorrer aos moldes utilizados na 
produção de peças para o mercado primário. A capacidade que os 
fornecedores independentes têm para abastecer regularmente o 
mercado de pós-venda com peças não originais de alta qualidade é 
também reduzida devido às pequenas alterações periódicas de 
carroçaria e design introduzidas pelos fabricantes de veículos para 
«refrescar» os respectivos modelos. O facto de os painéis de 
carroçaria que não sejam de origem se adaptarem mal pode explicar 
que os fornecedores de equipamento de origem continuem a deter 
uma parte considerável do mercado, mesmo em países em que a 
liberalização da legislação em matéria de protecção de desenhos ou 
modelos tenha tornado a concorrência possível. Nos casos em que as 
características do produto, a sofisticação dos fabricantes e o modo de 
abastecimento não suscitam grandes preocupações com a 
adaptabilidade das peças (por exemplo, vidros e luzes), a quota de 
mercado dos fornecedores independentes é, aparentemente, bastante 
mais elevada. Este elemento ilustra o facto de os direitos relativos a 
desenhos ou modelos constituírem apenas um factor da capacidade 
de controlo do mercado de pós-venda de peças sobresselentes por 
parte dos construtores automóveis, o que não lhes retira, porém, a 
devida importância. 

 

O mesmo impacto apontado no contexto europeu se verifica no mercado brasileiro, com 
exercício, pelas titulares de desenhos industriais, de exclusão perante todos fornecedores 
independentes. Em evento de 2007, assim tocamos o problema 1084: 

 

Chamo a atenção do auditório para o fato de que nós estamos nesse 
instante com uma importantíssima causa junto à SDE. 
Provavelmente a mais importante causa jamais discutida em matéria 

                                           
1084 II Seminário Internacional Patentes, Inovação e Desenvolvimento SIPID 2007, ABIFINA, 1007.  



de propriedade intelectual no âmbito do direito da concorrência, que 
é o pleito da indústria de revenda de peças automobilísticas, de 
declarar abusivo o uso do desenho industrial para impedir a venda de 
pára-choques e outras peças dotadas de design para impedir que a 
indústria de reposição abasteça o mercado secundário. Se for 
decidido que, nessa hipótese, há abuso da propriedade intelectual, e 
ele pode ser reprimido pelos órgãos de defesa da concorrência, 
estaremos no caminho de uma nova propriedade intelectual.  

Esse caso é muito importante, não é um problema exclusivo da 
indústria de peças de reposição, é um problema de todos nós. Se for 
concluído que há abuso anticompetitivo da propriedade intelectual 
nesse caso, que se exerce com abuso de direitos de propriedade 
intelectual, a mesma tese alcançará o remédio genérico, beneficiará 
os associados da Abifina, todos nós brasileiros seremos 
beneficiados. Se houvesse um Cade que reconhecesse o abuso de 
preços de produtos patenteados como abuso de poder econômico, o 
que ele nunca fez, não precisaríamos nem das licenças compulsórias 
como acabaram de ser decretadas.  

Quando estava assessorando o Ministério da Saúde na antepenúltima 
tentativa de domar os preços dos remédios contra a Aids, consultei o 
Cade, porque não seria na hipótese só um caso de licença 
compulsória por interesse público, mas também caso de licença 
compulsória por abuso de poder econômico, o que é muito mais 
vendável internacionalmente. Mas recebi a resposta de que abuso de 
preços não é abuso de poder econômico na tradição do Cade. Está na 
hora de mudar essa postura, fazer o Cade participar desses nossos 
debates como o de hoje 1085.  

 

No entanto, ao contrário do que se esperava, a decisão da SDE ignorou os interesses 
enunciados acima:  

Averiguação Preliminar nº 08012.002673/2007-51 

Representante: Associação Nacional de Fabricantes de Autopeças - 
ANFAPE 

Representadas: Ford Motor Company Brasil Ltda., Fiat Automóveis 
S.A. e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos 
Ltda. 

Assunto: Averiguação Preliminar instaurada para apurar denúncia de 
que as referidas montadoras estariam cometendo abuso de poder 
econômico ao proporem ações judiciais com o intuito de proibir as 
fabricantes independentes de comercializarem, no mercado de 
reposição, autopeças que estejam protegidas por registros de 
propriedade concedidos às montadoras. A SDE determinou o 

                                           
1085 Sobre a questão discutida nesta seção, vide BEIER, Friedrich-Karl , Protection for Spare Parts in the Proposals 
for a European Design Law IIC 1994 Heft 6 840, NATOLI, Roberto, The Spare Parts Issue in Italy After the New 
Design Law: Is There Still Room for an Automobile Manufacturers´ Monopoly? IIC 2002 Heft 6 688, SCHOVSBO, 
Jens, As If Made for Each Other - Intellectual Property Rights and Protection of Compatible Products IIC 1998 Heft 
5 510, Spare parts protection under the design law, http://www.ipr-
helpdesk.org/documents/ES_SpareParts_0000006565_00.xml.html, The unregistered design right:interpretation and 
practical application of the must-match exemption, Dyson Limited v Qualtex (UK) Limited, 8 March 2006, [2006] 
EWCA Civ 166, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2006, Vol. 1, No. 7 



arquivamento da Averiguação Preliminar concluindo que: (i) a 
legislação não prevê licenciamento compulsório de desenho 
industrial, mas apenas de patentes e que, de toda sorte, não 
competiria ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência decidir 
sobre licenciamentos compulsórios, como pleiteado na 
Representação; (ii) o direito de propriedade intelectual favorece a 
concorrência ao estimular a inovação; e (iii) não há, no caso, abuso 
de poder econômico, mas o exercício regular de direito de 
propriedade industrial pelas montadoras. Foi ainda determinado o 
envio de cópia integral da Averiguação Preliminar para o 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da SDE e para o 
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a 
Propriedade Intelectual, para adoção das medidas cabíveis. 

A notícia do Valor Econômico, de  12/3/2008, narra o contexto da decisão recém 
ementada:  

SDE arquiva processo de autopeças contra montadoras de veículos - 
Juliano Basile 

As montadoras conseguiram uma vitória importante na disputa 
contra empresas que fazem peças de reposição de veículos. Parecer 
da Secretaria de Direito Econômico ( SDE) do Ministério da Justiça 
mandou arquivar a representação de empresas que acusaram as 
montadoras de fechar o mercado ao vetar a fabricação de peças de 
reposição para veículos de suas marcas. A SDE concluiu que não há 
abuso de poder econômico pelas montadoras, mas o exercício 
regular de direito de propriedade industrial sobre as autopeças. 

A disputa teve início no fim de 2006, quando as empresas de 
autopeças começaram a receber notificações de três das maiores 
montadoras do país -Volkswagen, Fiat e Ford - determinando que 
não mais fabricassem peças para seus veículos. Muitas destas 
empresas se negaram a parar de fabricar as peças de reposição e 
sofreram ações de busca e apreensão por parte das montadoras. Em 
algumas destas ações, as empresas de autopeças não apenas 
perderam o material fabricado, como foram obrigadas pela Justiça a 
ressarcir as montadoras. 

A Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças (Anfape) , que 
congrega quase 30 empresas do setor, resolveu contra-atacar e, em 
abril de 2007, ingressou na SDE alegando que as montadoras 
queriam retirá-las do mercado. Segundo a Anfape, a restrição na 
fabricação de peças de reposição pelas montadoras levaria, em 
última instância, ao aumento nos preços ao consumidor final, que 
teriaumnúmero menor de fabricantes para adquiri-las. 

As montadoras rebateram essas alegações, dizendo que investem no 
desenvolvimento de peças de reposição e possuem as patentes para a 
produção de componentes externos dos veículos, como capôs, pára-
pára-choques, faróis e espelhos retrovisores. Este direito estaria 
sendo ferido pelas firmas de autopeças, a quem as montadoras 
acusaram de pirataria. 

Ontem, a SDE concluiu o seu parecer sobre o caso e decidiu pelo 
arquivamento da denúncia da Anfape.A secretaria reconheceu que as 
montadoras investem milhões para desenvolver as peças de seus 
veículos e que as patentes são protegidas pela legislação. "No caso 



da indústria automobilística, são conhecidos os significativos 
investimentos feitos pelas montadoras para desenvolver novos 
produtos e processos produtivos", diz o parecer assinado pela 
secretária de Direito Econômico substituta, Ana Paula Martinez. 

Segundo ela, a legislação brasileira garante a proteção dos direitos 
de propriedade industrial para "incentivar investimentos privados em 
inovação e evitar comportamentos oportunistas por parte de outros 
agentes econômicos". 

Ana Paula afirmou que as patentes podem beneficiar o consumidor, 
ao permitir o desenvolvimento de novos e melhores produtos. Para 
ela, os órgãos antitruste devem intervir só quando houver abuso dos 
procedimentos de registro dos direitos, o que não estaria ocorrendo 
neste caso. "Os direitos de propriedade industrial não 
necessariamente conferem poder de mercado a seus detentores". 

 

A decisão e o contexto da Propriedade Intelectual 

A proteção ao desenho industrial, no Brasil, encontra sua base - e seus limites - na 
própria Constituição. A exclusividade legal das criações industriais - inclusive o 
desenho industrial - existe para proteger o investimento em criação de propósitos 
econômicos. Mas da própria Constituição resultam limites dessa exclusividade.  

Para começar, o dispositivo constitucional que cobre a proteção dos desenhos 
industriais diz que tal exclusividade será assegurada somente “tendo em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. E esse “País” está em 
letra maiúscula, contrastando com o art. 172 da Constituição, que diz que o 
investimento estrangeiro poderá ser sujeito aos controles necessários ao 
desenvolvimento. 

Em segundo lugar, toda exclusividade - das patentes, desenhos industriais etc. - entra 
em tensão com o princípio básico da liberdade de concorrência. Quem tem uma patente, 
limita a concorrência 1086 e disto resulta que - como demonstram as decisões das 
Supremas Cortes dos vários países - essas exclusividades devem ser lidas 
restritivamente, sempre em favor do público. A lei relativa aos desenhos industriais só 
protege o investimento do titular do direito enquanto, e só o momento, em que ele se 
torna anticompetitivo, ou contra o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País. 

Em terceiro lugar, a proteção dos desenhos industriais é, no contexto da Constituição, 
uma propriedade. E, por isso, está sujeita ao princípio da função social. 

Em resumo, os limites constitucionais e legais impedem que os direitos de 
exclusividade excedam sua utilidade social, e se transformem em prejuízo para a 
sociedade e a economia em geral.  

Patentes existem porque trazem investimentos necessários à sociedade, e seu uso é lícito 
enquanto existir um equilíbrio de vantagens entre a sociedade e o investidor. A Suprema 

                                           
1086 Ainda que imediatamente, aumentando a concorrência no futuro, como queria John Stuat Mill; mas 
mesmo este diferimento não escapa de um crivo de adequabilidade aos interesses constitucionais subjacentes.  



Corte americana já disse que o sistema de patentes não foi feito para garantir a fortuna 
de seus titulares, mas para servir à sociedade 1087. 

Os limites às exclusivas são, desde início, os deduzidos no contexto da Constituição, 
como que falamos acima. Alguns - mas não todos - desses limites estão explicitados na 
lei ordinária, que, no caso, é a 9.279/96.  

É exatamente o que o ocorre com o uso do desenho industrial para impedir a existência 
do mercado de reposição. No caso das marcas, o setor de reposição conseguiu fazer que 
esses interesses, que estão já na Constituição, fossem explicitados também na lei 
ordinária. Mas a lei ordinária vai - sempre - ser lida de acordo com a Constituição. No 
meu entender, não há uma leitura compatível com a Constituição que legitime uma 
exclusividade sobre desenhos industriais, quando o art. 132, II veda exatamente o 
mesmo efeito, com base nos limites constitucionais intrínsecos. 

O registro de desenho industrial, como todas as exclusividades legais da propriedade 
intelectual, é uma reserva de mercado. Mas não é, por isso, ilegal. Muito pelo contrário. 
As patentes são reservas de mercado inteiramente legais. 

Mas são legais apenas e somente enquanto utilizadas dentro dos limites legais. Ter e 
dirigir um carro é legal, mesmo se a massa do povo anda de ônibus e trem. Mas 
ninguém tem direito de usar seu carro como instrumento de agressão e crime. 

A questão em análise, assim, não é da reserva de mercado legal. Mas da ampliação 
desmedida do poder de fogo de uma patente, para atuar em segmentos de mercado além 
do que se justifica pelo princípio do retorno do investimento.  

Em um um número de países, as leis de desenho industrial foram alteradas para 
explicitar o que resulta desta reflexão 1088. Como no caso de marcas, a extensão do 

                                           
1087 “this court has consistently held that the primary purpose of ou patent laws is not the creation of private 
fortunes for the owners of patents but is to promote the progress of science and useful arts (...)” Motion 
Picture Patents Co.v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 (1917). “Este tribunal consistentemente 
entendeu que o fim primário das leis de patente não é a criação de fortunas privadas para os proprietários de 
patentes, mas promover o progresso da ciência e artes úteis.” 
1088 Por exemplo, o Designs Act 2003 da Autralia que, no pertinente, assim diz: 72  Certain repairs do not 
infringe registered design  (1) Despite subsection 71(1), a person does not infringe a registered design if:  (a) 
the person uses, or authorises another person to use, a product:  (i) in relation to which the design is 
registered; and  (ii) which embodies a design that is identical to, or substantially similar in overall impression 
to, the registered design; and  (b) the product is a component part of a complex product; and  (c) the use or 
authorisation is for the purpose of the repair of the complex product so as to restore its overall appearance in 
whole or part.  (2) If:  (a) a person uses or authorises another person to use a product:  (i) in relation to which 
a design is registered; and  (ii) which embodies a design that is identical to, or substantially similar in overall 
impression to, the registered design; and  (b) the person asserts in infringement proceedings that, because of 
the operation of subsection (1), the use or authorisation did not infringe the registered design; the registered 
owner of the design bears the burden of proving that the person knew, or ought reasonably to have known, 
that the use or authorisation was not for the purpose mentioned in paragraph (1)(c).  (3) For the purposes of 
subsection (1):  (a) a repair is taken to be so as to restore the overall appearance of a complex product in 
whole if the overall appearance of the complex product immediately after the repair is not materially different 
from its original overall appearance; and  (b) a repair is taken to be so as to restore the overall appearance of a 
complex product in part if any material difference between:  (i) the original overall appearance of the complex 
product; and  (ii) the overall appearance of the complex product immediately after the repair;   is solely 
attributable to the fact that only part of the complex product has been repaired.  (4) In applying subsection 
(3), a court must apply the standard of the informed user.  (5) In this section: repair, in relation to a complex 
product, includes the following:  (a) restoring a decayed or damaged component part of the complex product 
to a good or sound condition;  (b) replacing a decayed or damaged component part of the complex product 
with a component part in good or sound condition;  (c) necessarily replacing incidental items when restoring 



poder de mercado resultante de uma marca não pode ir além do mercado para o qual a 
exclusividade é concedida, mediante uma ponderação dos valores pertinentes. 

Uma patente - ou registro de desenho industrial - se interpreta sempre restritamente, ou, 
mais precisamente, na extensão necessária para garantir o retorno justo do investimento 
em criação - mas não mais 1089. A tendência dos países centrais é entender que o uso de 
desenho industrial para impedir o mercado de reposição é antimercado, anticapitalista e 
contra a sociedade. Uma economia de mercado adulta não é compatível com esses 
excessos, como um sistema de trânsito adulto não aceita que alguém use seu carro para 
esmagar seus desafetos. 

A determinação de que haja ou não ofensa à ordem econômica depende de inúmeros 
elementos de fato. Em tese, e sem ter o benefício da totalidade dos dados de mercado, 
entendo que o abuso de um monopólio legal é, em princípio, contrário ao Direito 
presente as situações de fato que configuram o abuso de poder econômico, haverá, sim, 
uma ofensa da natureza das que o CADE tem de cuidar. 

Há algum tempo, modificou-se o preconceito que se tinha contra as patentes; desde a 
década de 70’, as autoridades antitruste passaram a achar que uma patente, quando 
existem alternativas tecnológicas (você pode chegar ao mesmo resultado, com outras 
patentes ou tecnologias livres), não importa em abuso de poder econômico 1090. 

Assim, na situação da doutrina econômica corrente presume-se que uma patente não 
importe em violação dos parâmetros concorrenciais - cabe aquele que reclama contra o 
dono da patente provar o abuso (caso Illinois Tools, de 2006 1091). 

                                                                                                                            
or replacing a decayed or damaged component part of the complex product;  (d) carrying out maintenance on 
the complex product. standard of the informed user, in relation to the overall appearance of a complex 
product, means the standard of a person who is familiar with the complex product, or with products similar 
to that product. use, in relation to a product, means:  (a) to make or offer to make the product; or  (b) to 
import the product into Australia for sale, or for use for the purposes of any trade or business; or  (c) to sell, 
hire or otherwise dispose of, or offer to sell, hire or otherwise dispose of, the product; or  (d) to use the 
product in any other way for the purposes of any trade or business; or  (e) to keep the product for the 
purpose of doing any of the things mentioned in paragraph (c) or (d)”, encontrado em 
http://www.comlaw.gov.au/comlaw/Legislation/Act1.nsf/0/139AC590B59EC8E0CA25768E001B0359?O
penDocument, visitado no Dia de Reis de 2010.  
1089  Como nota o sempre citado acórdão da Suprema Corte dos Estados Unidos no caos Sears, Roebuck & 
Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964); "Uma vez a patente seja concedida: deve-se interpretá-la restritamente, 
não pode ela ser usada para se chegar a qualquer monopólio além daquele contido na patente, o controle do 
titular da patente sobre o produto, a partir do momento em que esse deixa suas mãos, é restrito; o monopólio 
da patente não pode ser usado contra as leis antitruste. Finalmente, quando a patente expira o monopólio 
criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo – inclusive o direito a fazer precisamente na 
forma em que foi patenteada – passa ao público.” [Once the patent issues: it is strictly construed, it cannot be 
used to secure any monopoly beyond that contained in the patent the patentee’s control over the product 
when it leaves his hands is sharply li-mited, and the patent monopoly may not be used in disregard of the 
antitrust laws. Finally, when the patent expires the monopoly created by it expires, too, and the right to make 
the article – including the right to make it in precisely the shape it carried when patented – passes to the 
public.”] 
1090 Tal mudança é documantada em nosso trabalho BARBOSA, Denis Borges. A Criação de um Ambiente 
Competitivo no Campo da Propriedade Intelectual - O Caso Sul Americano. VLEX, 2008,Temas de Derecho 
Industrial y de la Competencia - Núm. 8, Enero 2008, encontrado em ar.vlex.com/vid/competitivo-
propriedade-sul-americano-37250885. 
1091 llinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc., 547 U.S. 28 (2006), encontrado em 
http://www.supremecourtus.gov/opinions/05pdf/04-1329.pdf, visitado em 5/1/2010. Como informa a 
Wikipédia em http://en.wikipedia.org/wiki/Illinois_Tool_Works_Inc._v._Independent_Ink,_Inc. (visitado em 
5/1/2009) “Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc., 547 U.S. 28 (2006), was a case decided by 



O caso dos desenhos industriais é exatamente o oposto dessa hipótese tradicional. A 
solução sob exclusividade não tem alternativas, pois ninguém vai querer um pára-lama 
de uma marca X e outro pára-lama de uma marca Y. Não há alternativas. É o que os 
economistas chamam de must-match. O que os economistas da SDE leram nos livros 
tradicionais não se aplica ao caso. É o caso de querer seguir uma moda de inverno de 
Paris no meio do verão carioca: o padrão dominante não se aplica ao caso. É de se crer 
que ocorreu no caso do arquivamento do processo na SDE foi um seriíssimo erro 
teórico. 

Neste caso, em que não existem alternativas, e havendo o contexto econômico 
pertinente, presume-se a violação, e é o titular da patente que tem de provar a não 
violação. No caso da SDE aplicaram-se os parâmetros inversos. E, como ocorre tantas 
vezes nos erros dos economistas, é a população brasileira que pagará o prejuízo. 

Da desnecessidade de uma limitação legal  para desenhos industriais  

O sistema das limitações em Propriedade Intelectual representa, como demonstramos 
acima, uma expressão de tensões de interesses específica no contexto constitucional, 
manifestada – vale dizer, didaticamente – numa norma da lei ordinária.  

No entanto, tais limitações não têm sustança em si mesmas; não representam decisões 
normativas auto-centradas; elas manifestam interesse jurídicos em tensão num plano 
mais abstrato do que a expressão na lei ordinária.  

Isso se demonstra pelo fato de que as limitações, servientes desse equilíbrio de 
interesses deduzidos em plano constitucional, não estão isentas de revisão e escrutíneo 
em face do parâmetro constitucional relevante.   

Como já se viu no direito comparado, as limitações são sujeitas a constrições em favor 
de interesse constitucionalmente protegidos, inadequadamente expressos na norma da 
limitação, de forma que uma corte constitucional possa corrigir o alcance do parâmetro 
normativo, como ocorreu na decisão do Tribunal Constitucional Alemão, decisão no 
caso “Schulbuchprivileg” (BverfGE 31, 229, de 07.07.1971).: 

 

3. O interesse da coletividade de ter livre acesso aos bens culturais 
justifica que as obras protegidas possam, após suas publicações, ser 
incorporadas sem autorização do autor em coleções para uso da 
Igreja, escolas e para fins educativos, mas não, porém, que o autor 
seja obrigado a colocar sua obra à disposição para aqueles fins sem 

                                                                                                                            
the Supreme Court of the United States involving the application of U.S. antitrust law to "tying" 
arrangements of patented products. The Court ruled unanimously[1] that there is not a presumption 
of market power under the Sherman Antitrust Act when the sale of a patented product is conditioned on 
the sale of a second product in a tying arrangement. A plaintiff alleging an antitrust violation must instead 
establish the defendant's market power in the patented product through evidence”. Segundo 
http://www.oyez.org/cases/2000-2009/2005/2005_04_1329 (visitado na mesma data), “Justice John Paul Stevens, 
who wrote the opinion, rejected the rule used in International Salt Company v. United States, 332 U.S. 
392, that the assumption should be made that such power existed. Stevens wrote, "The question presented 
to us today is whether the presumption of market power in a patented product should survive as a matter 
of antitrust law despite its demise in patent law. We conclude that the mere fact that a tying product is 
patented does not support such a presumption." 



ser compensado economicamente (§ 46, Lei de Direitos de Autor -
UrhG).” 1092  

 

Mais ainda, as disfunções das limitações podem ser supridas pelo adequado aplicação 
do texto legal, em conformidade com os princípios constitucionais pertinentes, ainda 
que em dissonância com o texto literal da lei 1093:  

Há quem defenda que a propaganda comparativa tenha ficado 
proibida através de uma aplicação a contrário senso do item IV do 
artigo 132. De qualquer forma, ficou mais limitada pois o titular e o 
depositante da marca tiveram assegurado o direito de zelar pela sua 
integridade ou reputação (artigo 130, III) e a proteção de que trata a 
Lei 9.279/96 abrangeu expressamente o uso da marca na propaganda 
(artigo 131). 

A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai 
forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca 
comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da 
informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do 
Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que 
há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais 
previstas nos incisos IX ("é livre a expressão da atividade…de 
comunicação") e XXIX ("a lei assegurará…proteção… à 
propriedade das marcas") do artigo 5º da Constituição Federal? Se 
afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se 
dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a 
prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais 
mensagens, inclusive implícitas, de caráter emotivo ou deceptivo. 
Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso 
indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa. 

 

Como se vê, o autor denega o texto literal da limitação, para fazer preponderar o 
conjunto dos valores radicados no texto básico 1094, suscitando em acréscimo a o 

                                           
1092 BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes; KARIN Grau-Kuntz. A Propriedade Intelectual na 
Construção dos Tribunais Constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 50.  

1093 Nota do autor o dispositivo em comento é o seguinte "Art. 132. O titular da marca não poderá: (...) IV - impedir a 
citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação 
comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo 

1094 Gustavo Leonardos aponta aqui apenas a prevalência dos princípios (“exigências de otimização”: 
“normas que determinam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro do contexto jurídico e 
real existentes” segundo Robert Alexy, Teoria de los Derechos Fundamentales, Madrid, Ed. Centro de 
Estúdios Constitucionales, 1993, p. 86) sobre as regras da lei ordinária, num contexto em que a regra, 
aliás, sensibiliza até o senso comum. Esse modelo é o descrito, por exemplo, na AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, (MEDIDA LIMINAR) Nº 2.054-4 - DF, Tribunal Pleno (DJ, 
10.03.2000) Relator: O Sr. Ministro Ilmar Galvão "Com isso, adverte Alexy (citado pelo primeiro), o que 
se quer dizer é que os princípios têm um peso diferente nos casos concretos e que o princípio de maior 
peso é o que prepondera. De modo que, havendo conflito entre dois deles, o de menor peso deve ceder em 
prol do mais importante, sem que, todavia, e, por óbvio, esse último deva desaparecer do sistema jurídico, 
como ocorre em termos de antinomia de normas.É uma questão, portanto, de peso ou importância". 



sobreprincípio da ponderação, segundo o qual não se afetam os princípios em jogo 
senão na exata medida necessária para prestigiar o valor sobrevalente – e não mais 1095  

A jurisprudência tem, em avassaladora maioria, acompanhado tal entendimento, que 
privilegia os demais interesses abrigados na Constituição (o da tutela do consumidor, o 
da liberdade de expressão, etc.) sobre a literalidade do texto do art. 132, IV 1096.  Assim, 
mesmo perante um texto legal literalmente contritivo, se perfaz a sua aplicação à luz dos 
interesses constitucionais que se devem atender.  

Vê-se – desta maneira - que mesmo quando explicitadas, as limitações serão sempre 
interpretadas de acordo com os interesses básicos subjacentes, numa leitura conforme. 
Mas – seria necessário explicitá-las para se obter uma aplicação das exclusivas da 
Propriedade Intelectual em acordo com os princípios que as sobredeterminam? 

Na verdade, toda a norma de Propriedade Intelectual será aplicada de forma que 
prestigie os valores constitucionais pertinentes. O princípio da leitura conforme a 
Constituição pressupõe a "escolha de uma linha de interpretação de uma norma legal, 
em meio a outras que o texto comportaria", porém, esta não deve decorrer "da leitura 
mais óbvia do dispositivo. É ainda, da sua natureza excluir a interpretação ou as 
interpretações que contravenham a Constituição."1097.  

Tal princípio não se restringe a um critério hermenêutico, sendo também uma forma 
de controle de constitucionalidade, com a legalidade da norma dependendo da 
interpretação conferida à mesma. Caso esta seja dada pelo judiciário, excluir-se-ão as 
demais (incompatíveis). 1098 

Barroso destaca que é possível dividir o processo de interpretação conforme a 
Constituição nos seguintes elementos: 

 

                                           
1095 “O juízo de ponderação entre os pesos dos direitos e bens contrapostos deve ter uma medida que 
permita alcançar a melhor proporção entre os meios e os fins. (...) Decorre da natureza dos princípios válidos 
a otimização das possibilidades fáticas e jurídicas de uma determinada situação.” STUMM, Raquel Denise. 
Princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional Brasileiro. Porto Alegre, Livraria do Advogado 
Editora, 1995, p.81. 
1096 Vide, por exemplo, enfatizando o critério de proporcionalidade indicado por Gustavo Leonardos: “Ora, 
ao veicular propaganda com dois pães num ringue de boxe, com um deles hipertrofiado por força do 
bromato e outro com as medidas habituais - produzido pela Recorrida, obviamente - é visível a tentativa de 
comparação entre produtos, a qual não está lastreada em nenhum critério objetivo ou mesmo em 
comprovação de ser seu pão mais saudável que o vendido pelos concorrentes”. TJES, QUARTA CÂMARA 
CÍVEL, 16/6/2009, APELAÇÃO CÍVEL Nº 030070038010 

1097 Luis Roberto Barroso in Interpretação e Aplicação da Constituição, p. 174/175 

1098 "(...) quando o judiciário condiciona a validade da lei a uma determinada interpretação ou declara 
que certas aplicações não são compatíveis com a Constituição, está, em verdade, declarando a 
inconstitucionalidade de outras possibilidades de interpretação (Auslegungsmöglichkeiten) ou de outras 
possíveis aplicações (Anwendungsfälle)." Luis Roberto Barroso in Interpretação e Aplicação da 
Constituição, p. 177. 

"Ainda que se não possa negar a semelhança dessas categorias e a proximidade do resultado prático de 
sua utilização, é certo que, enquanto, na interpretação conforme a Constituição, se tem, dogmaticamente, 
a declaração de que uma lei é constitucional com a interpretação que lhe é conferida pelo órgão judicial, 
constata-se, na declaração de nulidade sem redução de texto, a expressa exclusão, por 
inconstitucionalidade, de determinadas hipóteses de aplicação (Anwendungsfälle) do programa normativo 
sem que se produza alteração expressa do texto legal". Gilmar Ferreira Mendes in Jurisdição 
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996. p.275. 



"1) Trata-se da escolha de uma interpretação da norma legal que a 
mantenha em harmonia com a Constituição, em meio a outra ou 
outras possibilidades interpretativas que o preceito admita. 

2) Tal interpretação busca encontrar um sentido possível para a 
norma, que não é o que mais evidentemente resulta da leitura de seu 
texto. 

3) Além da eleição de uma linha de interpretação, procede-se à 
exclusão expressa de outra ou outras interpretações possíveis, que 
conduziriam a resultado contrastante com a Constituição. 

4) Por via de conseqüência, a interpretação conforme a Constituição 
não é mero preceito hermenêutico, mas, também, um mecanismo de 
controle de constitucionalidade pelo qual se declara ilegítima uma 
determinada leitura da norma legal." 

 

Assim, presentes os pessupostos constitucionais, o dispositivo legal será amoldado ao 
querer constitucional; toda a norma é sujeita às limitações inerentes da leitura 
constitucional. Isto nos fez sempre descrever as limitações insertas na lei ordinária 
como elementos pré-fabricados de um exercício de ponderação – uma formulação mais 
didática e operativa do que jurídica. A opção do sistema americano por um sistema 
aberto, mas definido em sua estruturalidade evidencia essa natureza.  

Neste exato sentido, temos indicado nosso entendimento de que as limitações – no 
Direito Brasileiro – não são taxativas 1099; outros autores – especialmente no campo 
autoral – têm indicado doutrina oposta1100. Igualmente, temos sistematicamente 
combatido a idéia de que se deve aplicar às limitações uma interpretação restritiva 1101: 

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a das 
patentes, as limitações são interpretadas extensamente, ou melhor, 

                                           
1099 LEWICKI, Bruno Costa. Limitações aos direitos do autor: releitura na perspectiva do direito civil 
contemporâneo. Tese de doutorado apresentada na Faculdade de Direito da USP, p. 276, 2007.  “da 
constatação de que as limitações não são excepcionais decorre também a conclusão de que é possível a sua 
aplicação por analogia a situações que não foram previstas, nem “implicitamente” pelo legislador; e que, da 
mesma forma, as limitações não são numerus clausus, podendo se imaginar situações em que, mais que a 
aplicação analógica de uma das limitações existentes, a interpretação sistemática levaria à “criação”, no caso 
concreto, de uma limitação”. VALE, Alexandre Otávio de Almeida Barbosa do, Das Limitações ao Direito de 
Autor: Uma Análise do Cabimento da Doutrina do Fair Use  Interpretada pela Teoria do Market Failure sua 
Aplicação às Redes de Compartilhamento Ponto-a-Ponto. Monografia apresentada como requisito parcial 
para obtenção do título de Bacharel em Direito ao curso de graduação da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da Professor Denis Borges Barbosa, 2009.  “Da análise 
das limitações contidas na Lei de Direitos Autorais, exsurge duas conclusões: uma, que não se pode ter que 
tais limitações sejam taxativas, nem que sua interpretação seja restritiva, sendo possível divisar hipóteses 
outras de limitações não contidas na letra fria da lei”. 
1100 Por exemplo,  HAMMES, Bruno Jorge. O direito da propriedade intelectual – subsídios para o ensino. 
2.ed. São Leopoldo: UNISINOS, 1998. , p.77, postula a interpretação contrária no tocante ao direito autoral. 
Assim também Eliane Y. Abrão: ““Nos inciso do art. 46 da Lei 9.810/98, encontramos direitos e obras 
originariamente protegidos, e que só têm o seu uso liberado, por expressa isenção legal, tendo em vista 
situações excepcionais, nas quais o interesse público, a disseminação do conhecimento, ou mesmo o interesse 
mútuo de produtores e titulares na comercialização da obra avultam sobre o direto individual do autor. O rol 
das obras que independem de prévia autorização do autor para o seu uso público é taxativo, porque a 
limitação é uma exceção à regra geral, e no dia em que o legislador deixar de considerá-la como tal, passará 
automaticamente a demandar a autorização prévia para o seu uso.” 

1101 Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed., Lumen Juris, 2003.  



com toda a dimensão necessária para implementar os interesses que 
pretendem tutelar.  

Assim, por exemplo, no caso das patentes, a limitação que permite a 
utilização do objeto do monopólio para fazer pesquisas tecnológicas 
– inclinando-se a propriedade ao interesse constitucional maior de 
“desenvolvimento tecnológico do país”, como o quer o inciso XXIX 
do Art. 5º da Carta. Ou a que estabelece como fronteira dos direitos 
de marcas, patentes ou direito autoral a primeira operação comercial 
que promova retorno ao investimento tecnológico do titular, 
liberando a partir daí a circulação dos bens físicos relevantes – 
garantindo a mínima interferência com a liberdade de comércio.  

 

Da assimilação funcional dos desenhos industriais às marcas 

Em pelo menos uma das suas condicionantes econômicas, há intensa similaridade entre 
a eficácia das marcas e dos desenhos industriais: a da função “irracional” de criação de 
um imaginário que estimule o consumo 1102. Função essa que longamente se identifica 
como central no desenho das marcas, como nota um acórdão da Suprema Corte 
americana de 1942: 

"A proteção das marcas registradas é o reconhecimento pelo Direito 
da função psicológica dos símbolos. Se é verdade que nós vivemos 
através dos símbolos, não é menos  verdadeiro que compramos  bens 
através dos símbolos. Uma marca registrada é um atalho na floresta 
do comércio que induz o comprador a escolher o que quer, ou o que 
foi conduzido acreditar que é seu desejo.  O proprietário de uma 
marca explora este tendência humana  fazendo todo esforço possível 
para impregnar a atmosfera do mercado com o poder de atração de 
um símbolo sedutor. "Não importa que meios use,  o alvo é o mesmo 
– levar, com auxílio da marca, até a percepção de seus  clientes 
potenciais, a sedução do produto sobre o qual a marca é aposta.  
Uma vez que isto é conseguido, o proprietário da marca registrada 
tem algo de grande valor.  Se alguém pilhar esse magnetismo 
comercial do símbolo que criou, o proprietário pode conseguir o 
remédio legal”  1103 

                                           
1102 Sobre a função análoga representada pelo design, diz BARBOSA, Antonio Luis Figueira. “Marcas e outros 
signos na realização das mercadorias” In Sobre a proteção do trabalho intelectual: uma perspectiva crítica. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 1999, p. 53.: “A inter-relação e a complementaridade entre marcas e o desenho industrial para 
o alcance de um mesmo objetivo são os fatores que permitem classificá-los como meios de comercialização. O 
caráter persuasivo das marcas é semelhante ao desenho estético do produto atuando na formação da subjetividade 
dentro da estrutura de preferências dos consumidores, determinando a formação e controle da procura específica. É 
sempre bom ressaltar que, dentro deste marco de referência, o desenho industrial pode prescindir de sua 
funcionalidade, na medida em que predomina ou é exclusivamente empregada a "tecnologia da sensualidade". Este é 
um aspecto nem sempre bem compreendido, em especial pelos desenhistas industriais, quando há relutância em 
aceitar a possibilidade de seus produtos, de trabalho servirem para criar novas (des)necessidades predominando sobre 
o atendimento às necessidades existentes para o consumidor: “Assim, as mercadorias tomam emprestada sua 
linguagem estética da galanteria humana; mas, então, a relação é revertida, e as pessoas tomam emprestado a sua 
expressão estética do mundo das mercadorias”. 

1103  Felix Frankfurter (Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. V. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942). 
[Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. V. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942). ““The protection of 
trademarks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by 
symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which 
induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a 
mark exploits this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with 



 

Mas – como se viu ao analisarmos o regramento internacional das limitações – a 
proximidade entre os regimes de limitações aos direitos entre marcas e desenhos 
industriais não se reduz a essa função “mítica” 1104. Na verdade, o ponto comum central 
é o entendimento de que:  

 

Marcas Desenhos Industriais 

ART.17 - Os Membros poderão 
estabelecer exceções limitadas aos direitos 
conferidos para uma marca, tal como o 
uso adequado de termos descritivos, desde 

que tais exceções levem em conta os 
legítimos interesses do titular da marca 
e de terceiros.    

 

 

ART.26   2 - Os Membros poderão 
estabelecer algumas exceções à proteção 
de desenhos industriais, desde que tais 
exceções não conflitem injustificavelmente 
com a exploração normal de desenhos 
industriais protegidos, nem prejudiquem 
injustificavelmente o legítimo interesse do 
titular do desenho protegido, levando em 

conta o legítimo interesse de terceiros 

 

Ou seja, que o desenho industrial – como a marca – pode ser sujeito às limitações 
resultantes de interesses de terceiros. Veja-se: não exige o texto internacional que se 
protejam direitos de terceiros, ampliando a regra para a tutela dos interesses legítimos 
de terceiros – competidores e a sociedade.   

                                                                                                                            
the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same -- to convey 
through the mark, in the minds of potential customers, the desirability of the commodity upon which it 
appears. Once this is attained, the trade-mark owner has something of value. If another poaches upon the 
commercial magnetism of the symbol he has created, the owner can obtain legal redress.”] Quanto à 
perspectiva psicológica do uso dos símbolos, vide Jacob Jacoby, "The Psychological Foundations of 
Trademark Law: Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and Dilution" 
(April 2000). NYU, Ctr for Law and Business Research Paper No. 00-03. http://ssrn.com/abstract=229325. 
1104 LONDESBOROUGH, Samuel. “Should Colours be protected by trade mark law? What problems may 
arise in protecting them?”, Dissertação de mestrado apresentado à Kent University, encontrada em 
https://www.kent.ac.uk/law/undergraduate/modules/ip/resources/ip_dissertations/2004-
05/Samuel_Londesborough_IP_Dissertation.doc, visitado em 26/10/2006. "Where there is a well 
established sign, it may attract secondary meaning through either extended use, or the creation of ‘myths’.  
Barthes defines a myth as “the complex system of images and beliefs which a society constructs in order to 
sustain and authenticate its own sense of being” Myths are carved out of signs, although will provide the 
symbol with new meaning beyond that of the original sign.  As Barthes argues, the associative total of the 
pre-existing sign equals the signifier, or ‘form’ of the myth. This, in conjunction with its signified, or ‘concept’ 
forms the signification.  Myths may be created through either a products continued association with a specific 
colour, whereby the products own myth is transferred to the colour, or where brand owners actively 
formulate a myth through advertising campaigns.  In any case, advertising will certainly help to speed up the 
process though which society attaches particular meaning to a colour symbol. To use ‘Nike’ as an example, 
the Nike symbol will, on a basic level, signify Nike products. However, attached to these products is a ‘myth’ 
of quality, sportsmanship and youth culture.  This is because Nike trainers are used by professional 
sportspeople, and, through both the passage of time, and a series of rigorous advertising campaigns, have 
attached themselves to youth culture.  The Nike symbol, used in all advertising, represents the brand, and its 
connotations must therefore typify everything the myth purports.  Drescher [Drescher, “The Transformation 
and Evolution of Trademarks – From Signals to Symbols to Myth”, 82 TMR 301, p. 310] argues that “the 
myth which obsesses the mark on a symbolic level insinuates itself into the product denoted by the mark at 
the material level” 



Aqui, e no tocante aos interesses competitivos (que no sistema constitucional brasileiro 
não são só dos competidores, mas da sociedade) se encontrará a homologia mais 
impressionante. 

Se o sistema jurídico brasileiro tutela – em norma jurídica e na prática dos tribunais – os 
interesses da sociedade em se ter concorrência no mercado de reposição de peças de 
automóveis, vedando que o sistema de marcas se anteponha a esses interesses, como 
suscitar a noção de que o desenho industrial possa vedar o que o sistema de marcas 
propugna? 

A resposta inocente seria: os sistemas seriam diferentes; na marca, o que se garante é o 
direito à informação consciente do consumidor. No desenho industrial, como na 
patente, a tutela seria da criação enquanto corporificada e não da informação sobre a 
utilidade.  

A contestação, porém, é errônea. Como começamos a notar nesta seção, o objeto 
protegido pelo desnho industrial não é a funcionalidade do objeto (quais problelmas 
técnicos ele resolve ou satisfaz), mas a ornamentalidade do corpo 1105 onde a criação se 
projeta. A lei veda proteção à funcionalidade 1106 através do registro de desenho.  

Assim, é à ornamentalidade que se volta a proteção. É como no caso das marcas, uma 
tutela sobre conteúdo informativo, ainda que a informação não seja sobre o produto mas 
no produto. Funcionalmente, as analogias são mais intensas com o sistema de marcas do 
que com o de patentes industriais.  

De outro lado – e já o enfatizamos até à demasia – a raison d’être da limitação de 
marcas de que se fala é impedir que se prive o consumidor de uma informação que lhe 
cria opções concorrenciais. Libera-se a informção necessária.   No contexto específico 
dos produtos must match (e bem se veja que é a esse fenômeno que se volta a análise, 
deixando livre dessa crítica toda a imensa esfera de licitude nos desenhos industriais) a 
informação corporificada se faz necessária, igualmente necessária. 

Aqui, a reinterpretação das relações entre propriedade intelectual e tutela da 
concorrência que se fez corrente na doutrina jurídica e econômica a partir de 1975 não 
se aplica. A patente não é, em abstrato, monopolista na proporção em que se podem ter 
outras soluções técnicas para suprir a utilidade demandada. Quem quiser um carburador 
com tais e tais características pode tê-lo do montador ou de qualquer pessoa que, sem 
violar patentes, ofereça solução alternativa.  

Não há alternativas no contexto restrito, mas relevante, das peças must match. Tem-se 
aqui, em abstrato, uma exclusividade que não comporta em alternativas. Na definição 
tradicional do que seja um monopólio econômico, a implementação de um modelo que 
torne exclusivo o fornecimento de peças de reposição ou acessórios no âmbito da 
ornamentalidade permite a total liberdade de formulação de preços ao abrigo da 
concorrência.  

                                           
1105 Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto 
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e 
original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. 
1106 Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: I - o que for contrário à moral e aos bons costumes 
ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto 
religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; II - a forma necessária comum ou vulgar do 
objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. 



Assim, tem-se uma hipótese não só irredutível ao modelo convencional e corrente do 
que seja um sistema de propriedade intelecual, e se avulta o interesse jurídco dos 
consumidores e terceiros, no tocante a esse fenômeno limitado (e só a esse fenômeno) 
em se ter acesso às alternativas. É a tessitura das limitações da propriedade intelectual.  

Conclusão  

Analisamos aqui a hipótese de aplicação dos mecanismos expressos pelo art. 132, I e II 
do CPI/96 a determinadas hipóteses de aplicação do sistema de proteção dos desenhos 
industriais.  

Nosso trajeto importou em determinar as homologias possíveis entre os dois fenômenos, 
de mode a indicar a possibilidade de aplicação da regra constante no dispositivo em 
questão igualmente ao fenômeno da aplicação da exclusiva de desenhos industriais às 
peças de reposição e a acessórios (e aos serviços ancilares);  

Coube-nos concluir que a homologia assim se perfaz, para afirmar: 

[a] a proteção dos interesses de se ter alternativas no mercado de reposição ou de 
acessórios é prevista no sistema de propriedade intelectual, através do art. 132, I e II do 
CPI/96, que impede o uso da exclusiva de marcas para impedir o acesso a informação 
necessária aos consumidores; 

[b] as características dos objetos protegidos pelos desenhos industriais no contexto dos 
acessórios e peças de reposição must-match, importam na restrição de acesso a 
conteúdo informativo necessário;  

[c] Não há homologia entre o sistema de patentes e o de desenho industrial, no 
pertinente à presente análise, no contexto dos acessórios e peças de reposição must-
match. 

[d] Há homologia entre as circunstâncias pertinentes às informações necessárias aos 
consumidores no tocante ao contexto dos acessórios e peças de reposição must-match. 

[e] A limitação inserida no art. 132, I e II do CPI/96 não é discricionária nem autóctone, 
mas responde a interesses derivados de valores constitucionais, em especial o de 
promover a competição e favorecer o consumidor.  

[f] A origem e eficácia das limitações, em Direito Brasileiro, resultam da aplicação de 
ponderação de interesses constitucionalmente sancionados, através dos mecanismos 
gerais e consagrados pelos procedimentos do que se convenciona chamar “direito civil-
constitucional”, prescindindo de enunciando literal em regra da lei ordinária. 

[g] Assim, independentemente de apuração de violação das normas de defesa da 
concorrência, e pela mera aplicação do direito da Propriedade Intelectual, como em 
vigor no País, permite que se escude a produção e comercialização de objetos que 
incluam ou complementem criações ornamentais protegidas por desenhos industriais, no 
contexto dos acessórios e peças de reposição must-match sem que o respectivo registro 
possa ser utilizado para prevenir tais atividades de produção ou circulação. 

Cumpre-me advertir que tal entendimento não é extensível a outras hipóteses e 
circunstâncias; a homologia é restrita aos, e intransferível dos, fenômenos demarcados. 
A utilização da análise aqui entretida, para estendê-la a outras hipóteses, ou contestar 
por argumentos ad terrorem suas conclusões, podem ilustrar as artes da retórica mas 
certamente empanam o ofício pedestre do Direito.  

 



Nota sobre alguns elementos analíticos quanto à concorrência 
desleal 
 

Denis Borges Barbosa (Fevereiro de 2011) 

 

Desde 1996, com a publicação da primeira edição de nosso Uma Introdução à 
Propriedade Intelectual, vimos sugerindo um determinado arcabouço analítico para o 
fenômeno designado como “concorrência desleal”. Esta nota visa constatar algumas 
correções necessárias em tal proposta de análise.  

 

A análise do mercado relevante  

Temos insistido em que para se determinar um fenômeno de deslealdade concorrencial 
– por exemplo, a confusão entre produtos postos à venda – é necessário verificar-se, em 
primeiro lugar, se existe, entre eles, um único e só mercado real (produto ou serviço 
idêntico ou semelhante).   

Simultaneidade no mercado real 

Dissemos que a concorrência, para ser relevante para a propriedade intelectual 
(inclusive e principalmente, para a repressão à concorrência desleal) é preciso que se 
faça sentir em relação a um mesmo produto ou serviço. 

A identidade objetiva pressupõe uma análise de utilidade do bem econômico: haverá 
competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporção 
pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e utilizando 
os exemplos clássicos, a manteiga e a margarina, o café e a chicória, o álcool e a 
gasolina. É necessário que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor 
relevante1107.  

Também na análise antitruste, a perspectiva do consumidor é primordial para definição 
da substituibilidade: 

Assim, a delimitação do mercado relevante predominante leva em 
consideração critérios de consumo, uma vez que as preferências dos 

                                           
1107  "A semelhança gráfica, a identidade de natureza fonética e a similitude nos ramos da atividade comercial, 
que possam provocar confusão entre o público consumidor, caracterizam concorrência desleal e ensejam abstenção de 
uso. (TJESP, AC nº 107.127-1-SP, de 9.03.89, in RJTJSP/LEX-119/235-238). * Mandado de segurança - marca 
comercial - o registro de marca deve obedecer aos requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e 
licitude. Buscam, alem disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. 
De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e 
inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes. Rel. Ministro Liz Vicente 
Cernicchiaro, por unanimidade, conceder o mandado de segurança. *Tribunal de Justiça de São Paulo Ementa. 
Propriedade industrial - Marca - Proteção - Uso da marca La Rochelle por um restaurante e por uma panificadora e 
confeitaria - Gênero comercial da alimentação - Possibilidade de gerar confusão entre os consumidores - Registro 
pertencente ao restaurante - Ação procedente - Recurso não provido. Apelação Cível n. 222.281-1 - São Paulo - 
21.02.95 Apelante: La Rochelle Paes e Doces Ltda - Apelada: Saint Thomás Restaurante Ltda. * Propriedade 
industrial - Marca - Abstenção de uso - Inadmissibilidade - Laboratório médico e de análises clínicas - 
Impossibilidade de confusão pelo usuário - Atividades, ademais, requisitadas por profissionais da área que sabem 
distinguir a especialidade de uma e outra - Recurso não provido. (Relator: Jorge Tannus - Apelação Cível n. 206.846-
1 - Santo André - 09.06.94). 



consumidores são determinantes da substituibilidade dos produtos 
entre si.1108 

Da existência de um só mercado 

Nosso primeiro problema, assim é determinar se há um só mercado entre os dois 
contestantes. Como vimos propondo: levando em conta dois ou mais contestantes, 
haverá um só mercado entre eles se os consumidores podem optar entre os agentes para 
obter uma determinada utilidade, cujos exemplares fornecidos pelos contestantes serão 
(tal como demandados pelo consumidor, segundo seus motivos reais ou percebidos) 
fungíveis entre si.  

De outro lado, haverá um mercado específico, objetivamente considerado, quando as 
utilidades nele oferecidas sejam fungíveis entre si, e até certo grau infungíveis com 
outras utilidades igualmente disponíveis aos consumidores, caracterizado por um 
complexo de utilidades específico e não completamente substituíveis por outras 
alternativas.  

Para efeitos de apuração de concorrência desleal, como para a análise do direito público 
da concorrência, leva-se em conta a fungibilidade tal como ela surge para o público 
relevante. 

Primeira correção:  Da infungibilidade não racional  

O que se torna necessário corrigir é que para a definição do mercado pertinente para a 
análise da concorrência desleal é necessário considerar não só a escolha racional do 
público 1109, como também as especificações resultantes, por exemplo, da construção 
mítica de diferenças de utilidade 1110.  

Caso o público reaja, por exemplo, à construção publicitária de que certo produto é 
distinto dos outros, a ponto de criar resistências (ainda que não racionais) a mudar para 
um outra linha de produto, ter-se-á mercado específico. 

Um caso particular eu que isso se dá é no mercado dos produtos e serviços de consumo 
conspícuo, no qual o aumento significativo de preços não fará o público pertinente a 
buscar utilidade prática em outras fontes mais baratas, segundo uma decisão racional e 
pragmática 1111. Assim o aumento de preços de uma bolsa Gucci pode deslocar o 
comprado para uma Fendi, mas não o vai fazer comprar um produto análogo, 

                                           
1108  Ato de Concentração CADE 27/95 (Caso Colgate-Kolynos), voto da relatora. Note-se que um  segundo 
elemento de análise são relações simbólicas de mercado, que ultrapassam a noção de utilidade do Direito Antitruste.  

1109  Sobre essa questão, vide Dillbary, Shahar John, Famous Trademarks and the Rational Basis for Protecting 
Irrational Beliefs (March 1, 2006). George Mason Law Review, Vol. 14, No. 3, p. 605, 2007; U Chicago Law 
& Economics, Olin Working Paper No. 285; U of Alabama Public Law Research Paper No. 890632. 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=890632 

1110 “The primary value of the modern trademark lies in the conditioned reflex developed in the buyer . . . . To 
the extent that advertising of this type succeeds, . . . economically irrational elements are introduced into 
consumer choices; and the trademark owner is insulated from the normal pressures of price and quality 
competition. In consequence the competitive system fails to perform its function of allocating available 
resources efficiently. Moreover, the economically irrelevant appeal of highly publicized trademarks is thought 
to constitute a barrier to the entry of new competition into the market . . . . In some markets this barrier to 
entry may be insuperable.” Smith v. Chanel, U.S. District Ct., 9th Circ. (1968), encontrado em 
http://openjurist.org/402/f2d/562/smith-v-chanel-inc, visitado em 21/2/2011. . 

1111  Este fenômeno é estudado no nosso Tratado, op. cit., vol. I, cap. III, seção VI - Os parâmetros da 
concorrência suntuária.  



igualmente capaz de carregar dinheiro e cosméticos, mas achado num supermercado 
popular.  

Assim, neste contexto de concorrência desleal, o mercado pode ser definido por dois 
fatores cumulativos: a fungibilidade real, e a percebida.  

É verdade que no nosso Tratado 1112 já notamos o impacto não racional de um tipo 
específico de mercado, o de consumo conspícuo: 

Note-se que a análise da concorrência não se faz exclusivamente no 
tocante à satisfação da utilidade em tese; produtos que tem a mesma 
aplicação prática simplesmente não colidem, por se destinarem a 
níveis diferentes de consumo. Vê-se do teor do acórdão do caso 
Hermès, transcrito logo acima: 

“porque a própria autora, em sua réplica, item 6, fl. 185, tivera 
como duvidosa a identidade entre os produtos de sua 
comercialização e os explorados pela ré: também se afigura 
duvidoso se os produtos de fabricação de sua casa-matriz francesa 
(da ré, ora apelante), ilustrados no catálogo de fls. 149/182, por seu 
notório e indiscutível grau de sofisticação, são conhecidos por uma 
parcela maior dos consumidores locais do que os artigos 
identificados com a marca Hermes', registro n. 209.695 (doc. de fls. 
68), de titularidade da autora”. 

Assim, ainda que as duas interessadas no mesmo signo distintivo 
(Hermes e Hermès) tivessem objetos sociais parcialmente 
coincidentes, os segmentos de consumo eram tão diversos, que nem 
mesmo a alegação de aproveitamento de fama do titular do signo 
mais famoso bastaria para superar a distância dos respectivos 
mercados. 

Nossa observação agora é que – para efeito de análise concorrência desleal – a fixação 
do mercado através da incorporação de elementos não racionais se dá além do campo da 
economia do consumo conspícuo, atingindo também pelo menos certos elementos do 
mercado de massa no qual a construção publicitária ou outras induções semiológicas 
tem uma importância significativa. 

Segunda correção: Mercado relevante para o direito antitruste  não é igual ao 
mercado pertinente à análise de concorrência desleal 

Note-se que – para o efeito da análise de concorrência desleal – não se exige o extremo 
limite da análise do direito antitruste, para o qual só haverá um mercado relevante 
quando o agente econômico possa, na ausência de competição, praticar preço 
monopolista sem que o consumidor se valha de alternativas menos adequadas a atender 
sua demanda de utilidade.  

A análise da concorrência “leal” ou “desleal”, porém não se funda na capacidade de 
haver preço monopolístico. O mercado relevante da análise antitruste trabalha com uma 
noção de infungibilidade quase absoluta, na qual as escolhas seriam renunciar à 
utilidade ou submeter-se ao preço monopolista. 

                                           
1112  Vide acima.  



Haverá espaço de concorrência relevante à análise de deslealdade mesmo no caso de 
infungibilidade imperfeita, seja baseada em uma escolha racional ou uma escolha 
induzida pelo discurso publicitário ou de outra forma semiológico.  

A hipótese da concorrência inovadora 

Distintos parâmetros de direito se aplicam à análise de concorrência estável, e a 
concorrência dinâmica, caracterizada essa pela entrada de produtos inovadores, ou seja, 
neste contexto, produtos que ainda não estejam no mercado (seja através de diferenças 
tecnológicas, seja de diferenciação induzida pela construção de imagem).  

Na hipótese de mercados de produtos e serviços estabilizados, a competição se 
estabelece primariamente através de preços. O impacto publicitário tentará diferenciar 
os produtos por construção de vantagens percebidas, pelos mecanismos de 
comercialização, e assim por diante.  

Quando se introduzem, porém, produtos e serviços inovadores (reais ou percebidos), a 
competição muitas vezes se constrói numa relação desigual entre inovador e 
caudatários. Estes últimos, às vezes, tentam conseguir alterar sua posição na 
concorrência usando as vantagens competitivas do inovador – e não as suas próprias 
competências. 

Quanto às vantagens tecnológicas do inovador, muitas vezes estarão protegidas pelo 
instrumento legal da patente. Quando não, o uso pelo caudatário da tecnologia do 
inovador será livre. Neste caso o sistema jurídico escolheu a cópia como uma forma 
lícita de aumentar a competição. 

Mas – se existe toda essa liberdade – não existe certamente a de obter um lugar na 
concorrência confundindo o consumidor quanto aos produtos ou serviços, ou de se 
associando à imagem do inovador.  

Lógico que confusão e associação não é uma imposição do mercado. Outros 
competidores, mesmo usando uma tecnologia nova (não protegida por patente) podem 
manter-se no exercício autônomo e claro de sua diferenciação no mercado. Ou seja, já 
que a confusão e associação não são necessárias para o funcionamento do mercado, e na 
verdade são contraproducentes a sua eficiência, constituem uma dos fundamentos 
essenciais da repressão à concorrência desleal 1113. 

Veja-se que, nos parâmetros da Lei de Marcas (que neste ponto certamente são 
aplicáveis ao conjunto significativo do trade dress) não só a confusão, mas também a 
associação são vedadas. Qual a associação? No caso de um mercado inovador, a 
associação à imagem do inovador. Já justificamos esta afirmação. 

Percepção de inovação como valor competitivo 

Uma característica relevante do mercado de bens de consumo - no Brasil, pelo menos – 
é que há uma tendência de mutação de demanda em favor de produtos que sejam técnica 
ou perceptivamente inovadores: 

                                           
1113  Uma importante observação sobre o efeito das marcas no tocante à inovação é a que faz Nakamura, Leonard I. , 
“Intangible Assets And National Income Accounting”, Article first published online: 23 APR 2010, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4991.2010.00390.x/full: “A complicating factor is that some 
intellectual property takes the form of brands and trademarks that are rival and fully appropriable. A customer's 
knowledge of a new product is, typically, a mixture of knowledge about the product itself (which could be made by 
any firm), which is non-rival, and about the firm making the product (which may include reputational capital), which 
is rival.” 



O levantamento aponta duas explicações para a busca por novos 
produtos. A primeira é a importância de investir em novidades, já 
que 58,5% dos participantes do estudo disseram que substituiriam as 
compras que normalmente fazem por um lançamento. “Por outro 
lado, o índice de canibalização de produtos é alto”, diz D’Andrea. 
(Ana Paula Rasmussen) 

No entanto, há resistências maiores ou menores à inovação: 

Uma das questões mais difíceis para o varejo é a fidelização do 
shopper. A pesquisa demonstra que os lançamentos têm níveis de 
fidelidade diferentes dependendo da categoria de produto. 

A imagem de qualidade como elemento digno de tutela 

Vamos aqui citar a Ministra Nancy Aldrighi 
1114

: 

Todavia, no julgamento do REsp nº 466.761/RJ (DJ de 4/8/2003), do 
qual fui relatora, propus a revisão desse posicionamento. Tratava-se 
de processo de grande repercussão, porquanto versava sobre ampla 
falsificação, promovida pelo réu, de produtos da conhecida grife 
Louis Vuitton. Tendo em vista a notoriedade dessa marca e a 
importância, aos olhos de seu público-alvo, que tinha o fator 
confiança quanto à aquisição de um produto legítimo, ponderei: "a 
indenização por danos morais não possui como fundamento a 
'comercialização do produto falsificado', mas a 'vulgarização do 
produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca' 
levadas a cabo pela prática de falsificação. ( .. .)Aquele que estaria 
disposto a comprar, por uma soma considerável, produto exclusivo, 
elaborado pelo titular da marca em atenção a diversos padrões de 
qualidade, durabilidade e segurança, não mais o faria se tal produto 
fosse  vulgarizado por meio de uma falsificação generalizada". A 
partir dessa idéia, concluí que "a falsificação, por si só, provoca 
substancial redução no faturamento a ser obtido com a venda do 
produto distinguido pela marca registrada, o que autoriza, em 
conseqüência, a reparação dos danos materiais". O julgamento foi 
unânime.   

Aqui, tratava-se de mercado de consumo conspícuo, com a imagem de fama e fortuna 
que o caracteriza. No caso em estudo, não temos mercado de ostentação, mas a noção 
competitiva de que ao inovador se deve a liderança  - tem natureza comparável. 

A análise de confusão e de associação 

Reexaminamos, aqui, as noções de confusão e associação em matéria de concorrência 
desleal, o que mereceu menos atenção do que tal assunto merecia.  

Tomemos, aqui, um parâmetro já consagrado pela doutrina e jurisprudência, que é o da 
confusão de marcas. O inciso XIX do art. 124 do Código preceitua que (uma vez se 
determine a similitude de mercado ou afinidade) deve-se proceder à comparação entre 
as marcas, para se verificar se a reprodução (no todo ou em parte, ainda que com 

                                           
1114 Não se deve, no entanto, rejeitar a hipótese de que a depreciação pela introdução de produtos contrafeitos possa, 
em alguns casos, causar danos materiais a mercado de produtos mesmo sem ser de luxo. Diz Gama Cerqueira, no 
trecho recém citado,  “O descrédito do produto patenteado resultante da ação do infrator constitui também elemento 
que deve ser levado em conta na avaliação do dano”. No entanto, tal introdução pode ser vantajosa ao titular da 
exclusiva, por exemplo, quando este não tiver capacidade de produção, como nota Randall Rader, em Anais do XXVI 
Seminário Nacional da Propriedade Intelectual,2006 , p. 84.  



acréscimo) ou imitação (nas mesmas condições), é efetivamente suscetível de causar 
confusão ou associação com a marca alheia.  

Esse procedimento é, assim, um segundo estágio da análise, após se determinar que haja 
competição real ou simbólica, efetiva ou potencial, entre os produtos e serviços 
assinalados1115.  

Haverá confusão “quando não podemos reconhecer as distinções, as 
diferenças; quando as coisas se tomam umas pelas outras; quando se misturam 
umas com as outras” 1116. 

Haverá associação nas hipóteses em que, mesmo não cabendo confusão – o 
consumidor não toma um signo por outro – há intensa relação simbólica entre 
uma marca e outra, ou assimilação entre a marca e a linguagem comum de um 
segmento de mercado, com risco de que o público possa entender que o signo 
tem como referência um produto ou serviço distinto do real, ou uma origem 
diversa da verdadeira.  

De qualquer forma, vale lembrar a regra de bom senso refletida na Question Q127 da 
AIPPI:  

The more distinctive a mark is, the broader its scope of protection 
against other marks that are less similar or are used for products that 
are less closely related. 

Porque a associação caudatária é recusada pelo direito  

A confusão é uma dogma negativo no Direito da Propriedade Intelectual 1117: 

Assim, o nosso sistema prevê plena liberdade de uso das criações, 
salvo quando a norma jurídica institua uma regra de proibição. 
Assim se estimula a produção e a livre iniciativa, e se repelem as 
restrições e monopólios injustos e descabidos.  

Mas nada justifica a confusão na concorrência, que faça o 
consumidor ou terceiro tomar os produtos de uma pessoa pelos 
produtos de outra. Já disse a Suprema Corte dos Estados Unidos que 
– se não existe patente ou outro direito exclusivo – o réu pode copiar 
os bens do autor até o mínimo detalhe – mas não pode criar confusão 
na percepção do público quanto à origem dos bens. 1118 

Mas logo em seguida, na mesma obra: 

Note-se que o efeito simbólico não se resume à confusão, embora 
seja essa uma das mais importantes consequências; como visto em 
Cap. III [1] § 2.1 (A), a confusão é a principal exceção ao princípio 
de que a repressão à deslealdade empresarial presume concorrência 

                                           
1115  Como apontam os procedimentos americanos do caso Polaroid, as fases de análise não são estanques, mas 
dialéticas: a proximidade dos símbolos pode induzir à afinidade.  

1116  RODRIGUES, Clóvis Costa. Concorrência desleal, Rio de Janeiro: Editoria Peixoto, 1945, p. 136. 

1117 Nosso Tratado. Op. cit., Vol. I, Cap. III, [ 2 ] § 2.1. (A) O uso livre não legitima a confusão quanto à 
fonte.  

1118  O’Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte. Do próprio acórdão citado acima: “The defendant, on the 
other hand, may copy [the] plaintiff ’s goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself 
as the plaintiff in their sale”. Bonito Boats, Inc. V. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 157 (1989) [quoting 
Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co., 247 F. 299, 301 (2d Cir. 1917) (L. Hand, J.)] 



direta nos padrões fixados nesta seção. Ela é, se não incondicional, 
preponderante como critério de rejeição. 

Assim, todos podem copiar e fabricar um produto cuja patente já 
expirou, ou para o qual a exclusiva não foi concedida (salvo, 
havendo segredo, houve deslealdade na obtenção da respectiva 
informação), ou não pode sê-lo. Mas não pode, ao copiar, atribuir ou 
induzir que se atribua, deslealmente, o produto a quem não o 
fabricou. Atribuir, ou induzir a que se atribua a terceiros o que de 
terceiros não provém, é uma distorção que se faz por símbolos, 
verbais ou de outra natureza.  

A associação de que se fala, ao contrário da confusão, não se exerce sobre produtos ou 
serviços, mas sobre os elementos qualitativos da origem de tais produtos ou serviços. O 
caudatário, através da utilização de elementos simbólicos, procura aproveitar-se da 
imagem criada pelo inovador.  

Tal não se dá pelo engano entre um produto e outro, induzindo a uma escolha que se 
quer racional, mas foi induzida a erro. A associação ilícita se dá através do 
aproveitamento da imagem construída em torno da marca, ou dos outros elementos 
significativos. Atuando na esfera não-racional, a aproximação simbólica conduz à 
expressão corriqueira “é tudo igual”, que elimina as distinções tecnológicas, ou a 
construção feita pela publicidade de uma caracterização própria.  

Esta noção de que não só a escolha racional, mas também a imagem construída merece 
proteção não é mera retórica de vendas. Pelo contrário, integra-se medularmente ao 
direito de marcas, como categoria jurídica, em todos países, como indica a famosa 
decisão da Suprema Corte Americana de 1942: 

 "a proteção das marcas registradas é o reconhecimento pelo Direito 
da  função psicológica dos símbolos.  Se é verdade que nós vivemos 
através dos símbolos, não é menos  verdadeiro que compramos  bens 
através dos símbolos. Uma marca registrada é um atalho na floresta 
do comércio que induz o comprador a escolher o que quer, ou o que 
foi conduzido acreditar que é seu desejo.  O proprietário de uma 
marca explora este tendência humana  fazendo todo esforço possível 
para impregnar a atmosfera do mercado com o poder de atração de 
um símbolo sedutor. 

"Não importa que meios use,  o alvo é o mesmo – levar, com auxílio 
da marca, até a percepção de seus  clientes potenciais, a sedução do 
produto sobre o qual a marca é aposta.  Uma vez que isto é 
conseguido, o proprietário da marca registrada tem algo de grande 
valor.  Se alguém pilhar esse magnetismo comercial do símbolo que 
criou, o proprietário pode conseguir o remédio legal” . Felix 
Frankfurter (Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. V. S. S. Kresge 
Co., 316 U.S. 203 (1942) 1119. 

                                           
1119  Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. V. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942). ““The protection of 
trade-marks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it 
is no less true that we purchase goods by them. A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser 
to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a mark exploits this human 
propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial 
symbol. Whatever the means employed, the aim is the same -- to convey through the mark, in the minds of potential 
customers, the desirability of the commodity upon which it appears. Once this is attained, the trade-mark owner has 
something of value. If another poaches upon the commercial magnetism of the symbol he has created, the owner can 
obtain legal redress.” Quanto à perspectiva psicológica do uso dos símbolos, vide Jacoby, Jacob, "The Psychological 



Com efeito, a associação indevida importa em propiciar escolhas pelo consumidor que 
podem sofrer uma carga negativa de informação; ele, e a eficiência das trocas 
econômicas, são prejudicadas pelo fenômeno 1120. A confusão operará 
significativamente fazendo o público comprar o que não queria; a associação, de quem 
não queria, resultando igualmente naquilo que em economia se chama assimetria de 
informações 1121.  

O efeito da associação é que, experimentando problemas ou insucessos com o 
competidor caudatário (no caso, na capacidade de inovação e suas consequências 
qualitativas) o consumidor transfere a experiência para o inovador – pois a associação,  
eliminando as distinções simbólicas, faz que o “é tudo igual” se transforme em “é tudo 
ruim” 1122. 

 

 

 

 

                                                                                                                            
Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and 
Dilution" (April 2000). NYU, Ctr for Law and Business Research Paper No. 00-03. http://ssrn.com/abstract=229325. 

1120  Trademark law is justified on the grounds of correcting information asymmetries, and would thus 
appear solely motivated by reasons of efficiency as the remedy to a market failure. (…)The underlying 
economic problem is the presence of information asymmetries and adverse selection: in the absence of 
adequate information, consumers are unable to determine the quality of what they are purchasing and 
therefore make choices which, taken together, are sub-optimal for the market.  

1121 “A informação assimétrica, uma característica que impede o funcionamento perfeitamente concorrencial 
do mercado, existe quando um dos agentes de um mercado tem uma informação relevante enquanto o outro, 
por sua vez, não a possui. A existência dessa assimetria faz com que os agentes econômicos não aloquem seus 
recursos da maneira mais eficiente possível, ou seja, em um cenário first-best. Isso ocorre devido à incerteza 
em relação ao comportamento do outro agente envolvido na troca, e assim, sobre o retorno esperado da 
transação. Por isso, um indivíduo pode estar disposto a abrir mão da eficiência alocativa para minimizar o 
risco e a incerteza da troca.”, encontrado em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o_assim%C3%A9trica, vistado em 19/2/2011.  

1122  AKERLOF, George A., "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market 
Mechanism". Quarterly Journal of Economics (The MIT Press) 84 (1970) (3): 488–500 



Do uso (agora) das flexibilidades de TRIPs no direito brasileiro 
 

Denis Borges Barbosa (2010)  

O ponto inicial de nossa perquirição é que os textos internacionais em vigor entre nós 
não impedem o uso de flexibilidades ainda não aproveitadas (salvo se determinadas por 
termo certo) e mesmo não vedam o retorno ao padrão mínimo dos tratados se a lei 
nacional deles excedeu. 

Assim comentei a questão de um país, como o fez o Brasil, ir além do que TRIPs 
impõe1123 : 

Going beyond the minimum: domestic context 

Being minimum, these standards may be exceeded by the member 
state autonomously in its internal legal order, provided that such 
further protection does not contravene the provisions of the 
Agreement 1124. Why would a country voluntarily 1125exceed such 
base?  

Two considerations might be pertinent: either domestic IP 
requirements would justify this more extensive protection, or else 
non-IP considerations would lead the country to impose extra 
requirements. As a result of the “single undertaking” rule, many 
countries would accept the basic standards that have no domestic 
demand, in order to achieve other targets in the wider range of the 
Uruguay Round agreements. The same reason would lead such 
countries to accept more extensive protection in the context of post-
TRIPs bilateral or restricted agreements. The compatibility of this 
interest with TRIPs will be analyzed below.  

Non-permissible unilateral enhancements 

Not always is more extensive protection allowable, as the pertinent 
clause requires that any enhanced standard “does not contravene the 
provisions of this Agreement”. 

More extensive protection may contravene TRIPs, for instance, by 
colliding with its maximum standards. A very specific aspect of 
TRIPs is that it contains rules consisting of maximum standards, and 
therefore does not admit more extensive protection:  

                                           
1123 BARBOSA, Denis Borges, Minimum standards vs. harmonization in the TRIPS context: the nature of 
obligations under TRIPS and modes of implementation at the national level in monist and dualist systemsIn 
Carlos M. Correa,  Intellectual Property in the WTO: Research Handbook on the Interpretation and 
Enforcement of Intellectual Property Under WTO Rules, Edward Elgar Publishing Ltd (1 Aug 2010) 

1124 How would this further protection go against TRIPs? As mentioned in other section of this study, it could refuse 
that enhanced protection to non-nationals, violating the National Treatment rule. Or else (as exemplifies Nuno 
Carvalho), granting extended patent protection to pharmaceuticals, but denying it to aerospacial technologies, 
violating the TRIPs art. 27 rule against discriminating among technology areas. Some authors note that the limits to 
enhanced protection are the provisions and not the principles of TRIPs; however, there are some principles clearly 
embodied in provisions as, e.g., Art. 7 and 8 of TRIPs.  

1125 The issue of whether enhanced protection (i.e., an implementation of rights more favorable to title 
holders or creators) is actually voluntary is quite complex. Indirect pressure and biased technical 
assistance may lead to uncoerced but tainted decisions. See S Sell, Private Power, Public Law: The 
Globalization of intellectual Property Rights (2003: Cambridge University Press), pp 151-2. 



Nevertheless, existing TRIPs standards may conflict with TRIPs-plus 
standards in bilateral agreements in cases in which the former do 
not only define minimum, but also maximum standards. Although it 
seems, according to Art. 1.1 TRIPs, that such maximum standards 
are inherently foreign to the concept of the TRIPs, the Agreement 
nevertheless prohibits “more intensive protection” in its provisions 
on enforcement of Part III to the extent that it fixes general 
procedural provisions to the benefit of any party to IP litigation. In 
some instances, the Agreement even explicitly provides for 
procedural rights of the defendant, like with regard to the level of 
legal certainty as a requirement for provisional measures (Art. 50.3 
TRIPs) and the rights of the alleged infringer to be informed and to 
be heard within a reasonable time after provisional measures have 
been adopted inaudita altera parte (Art. 50.4 TRIPs). Most 
strikingly, Art. 48 TRIPs provides for a right to indemnification of 
the defendant in case of an abuse of enforcement procedures1126.  

It also can be incompatible with the limitations contained in the  
basic treaties, as Carlos Correa remarks 1127:  

Another situation [stet] of a 'more extensive' protection that 
contravenes the TRIPs Agreement can arise in the case of 
'revalidation', 'confirmation', or 'importation' patents; that is, 
patents that are granted on the basis of foreign patent grants, with-
out consideration of the novelty requirement. This kind of patent was 
introduced as a means to facilitate the importation of technologies in 
some patent laws and treaties1128 of the nineteenth century, and 
survived in some countries (e.g. Argentina, Chile) until recently. The 
more extensive protection conferred by these patents conflicts with 
Article 4bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property,1129 as interpreted more than half a century ago in relation 
to Article 29 of the French law of 1844.1130 The inconsistency of 
revalidation patents with the TRIPs Agreement was also found by 
the Argentine Supreme Court1131, which declared that they were 
incompatible with the Paris Convention and the principles of the 
TRIPs Agreement.1132  

                                           
1126 Drexl, op. cit. [Josef Drexl, ‘The TRIPS Agreement and the EC: What Comes Next after Joint Competence?’, in 
Friedrich-Karl Beier and Gerhard Schricker (eds), From GATT to TRIPS – The Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights, Munich: Weinheim, [1996] 

1127 Comentary…. [Carlos M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights:Commentary on the TRIPS Agreement, Oxford: Oxford University Press, 2007] 

1128 [Original footnote] See eg The Montevideo Treaty on Patents, signed on 16 January 1889.  

1129 [Original footnote] As discussed below, this Convention was incorporated into the TRIPs Agreement. 

1130 [Original footnote] See A Casalonga, Traité Technique et pratique des brevets d'invention (1949: Paris), pp 273, 
296. 

1131 [Original footnote] See Unilever NV v Instituto Nacional de Propiedad Industrial s/denegatória de 
patente, reproduced in El Derecho, 2 August 2001. 

1132 [Original footnote] Bodenhausen argued that the principle of independence of the Paris Convention 
did nor apply with regard to special patents like 'revalidation' patents. This argument, however, is 
unconvincing as the principle is to be applied, according to the Convention, in an 'unrestricted sense' (G 
Bodenhausen, Guide to the Application o/ the Paris Convention of Industrial Property as revised at 
Stockholm in 1967 (1991: Geneva, WIPO) pp 208-9). 



Also incompatible with TRIPs would be those protections that, albeit 
in excess of a minimum standard, oppose principles and rules 
intrinsic to the agreement. For example, an enhanced patent term 
that is not extended to foreign filings would contravene the National 
Treatment principle. Less stringent patent examination criteria for 
software inventions would infringe the non-discrimination rule of 
Art 27.11133.  

E, exatamente tendo em vista o que agora se propõe, quais são os limites de se voltar ao 
que TRIPs impunha: 

Going back to required standards 

Would excessive compliance, if recognized as such, be amendable 
by member states, in order to regain full benefit from TRIPs? Art. 
65.5 only prevents a “rolling back” to prior non TRIPs-compliant 
levels during the transitional periods provided under art. 65 and 66: 

This is essentially a provision which prevents WTO Members from 
“rolling back” during the transition period, i.e., from providing a 
reduced degree of IP protection in their domestic laws. On the other 
hand, this provision also makes sure that, if under a bilateral 
arrangement some developing countries choose to go “TRIPs plus”, 
the Agreement does not prevent them from rolling back to the 
common TRIPs standards. This issue would exclusively be governed 
by the respective bilateral agreement1134. 

Therefore, after the transitional periods expire, any eventual 
mistakes committed by member states (e.g., in cases where enhanced 
protection has not demonstrated the beneficial effects they 
expected), could be corrected by rolling back such protection to the 
level of the pertinent minimum standard, and this retroaction would 
not violate directly TRIPs.  

However, some caution must be in order here, as those other 
member states that demonstrate their reasonable expectations that 
the surplus IP protection provided by the rolling-back member 
would not be readjusted to lesser grounds could be motivated to try 
non-violation claims to prevent the retroaction1135.  

                                           
1133 As related in Document WT/DS 153/ 1 of December 7, 1998, Canada denounced the Special Protection 
Certificate provided for Regulations EEC No 1768/92 and EEC No 1610/96, as incompatible with Article 27.1 of the 
TRIPs Agreement, as assured discriminatory advantages to the pharmaceutical sector. 

1134 UNCTAD-ICTSID, op. Cit., p. 715. The same opinion is expressed by Nuno Carvalho, op. cit., p. 751. 
Other standstill clause seems to have been included in the TRIPs section on Geographical Indidications, as 
art. 24.3 freezes the TRIPs-plus levels already assured by some countries, as notes Dwijen Rangnekar in 
Geographical Indications A Review of Proposals at the TRIPs Council: Extending Article 23 to Products 
other than Wines and Spirits, fount at http://ictsd.net/downloads/2008/06/cs_rangnekar.pdf, visited 
December 6, 2008. 

1135 See Tuan N Samahon, TRIPs copyright dispute settlement after the transition and moratorium: 
Nonviolation and situation complaints against developing countries, found at 
http://www.allbusiness.com/legal/3589056-1.html, visited December 6, 2008. Article 23 (1) (b) defines 
nonviolation as that which nullifies or impairs TRIPs objectives resulting from the "application by another 
contracting party of any measure, whether or not it conflicts with the provisions of this Agreement." (…) (1) 
afirmative government action, such as an offending member state's application of a measure offsetting any 
trade benefit it had conceded; (2) the complaining member state's justified reliance on the nonoccurrence of 
the applied measure or event; and (3) actual injury. In claiming that the offending state applied a nullifying or 
impairing measure, the injured state must point to a specific measure applied by the offending state. In 



Assim, ainda que a retroação aos limites mínimos de TRIPs sejam lícitos, e não violem 
TRIPs, há que se tomar os devidos cuidados para que não ocorram violações relativas a 
demandas de não-violação. Um elemento importante deste cuidado é evitar que ocorra 
um desbalanceamento de direitos e obrigações, e evitar que não se frustrem as 
expectativas razoáveis dos demais Estados-membros ao momento em que TRIPs era 
negociado.  

 

 
O ponto inicial de nossa perquirição é que os textos internacionais em vigor entre nós 
não impedem o uso de flexibilidades ainda não aproveitadas (salvo se determinadas por 
termo certo) e mesmo não vedam o retorno ao padrão mínimo dos tratados se a lei 
nacional deles excedeu. 

Assim comentei a questão de um país, como o fez o Brasil, ir além do que TRIPs 
impõe1136 : 

Going beyond the minimum: domestic context 

Being minimum, these standards may be exceeded by the member 
state autonomously in its internal legal order, provided that such 
further protection does not contravene the provisions of the 
Agreement 1137. Why would a country voluntarily 1138exceed such 
base?  

Two considerations might be pertinent: either domestic IP 
requirements would justify this more extensive protection, or else 
non-IP considerations would lead the country to impose extra 
requirements. As a result of the “single undertaking” rule, many 
countries would accept the basic standards that have no domestic 
demand, in order to achieve other targets in the wider range of the 
Uruguay Round agreements. The same reason would lead such 
countries to accept more extensive protection in the context of post-
TRIPs bilateral or restricted agreements. The compatibility of this 
interest with TRIPs will be analyzed below.  

Non-permissible unilateral enhancements 

                                                                                                                            
addition, the application of the measure must have not been "reasonably anticipated at the time that specific 
rights and obligations of market access were negotiated." 

1136 BARBOSA, Denis Borges, Minimum standards vs. harmonization in the TRIPS context: the nature of 
obligations under TRIPS and modes of implementation at the national level in monist and dualist systemsIn 
Carlos M. Correa,  Intellectual Property in the WTO: Research Handbook on the Interpretation and 
Enforcement of Intellectual Property Under WTO Rules, Edward Elgar Publishing Ltd (1 Aug 2010) 

1137 How would this further protection go against TRIPs? As mentioned in other section of this study, it could refuse 
that enhanced protection to non-nationals, violating the National Treatment rule. Or else (as exemplifies Nuno 
Carvalho), granting extended patent protection to pharmaceuticals, but denying it to aerospacial technologies, 
violating the TRIPs art. 27 rule against discriminating among technology areas. Some authors note that the limits to 
enhanced protection are the provisions and not the principles of TRIPs; however, there are some principles clearly 
embodied in provisions as, e.g., Art. 7 and 8 of TRIPs.  

1138 The issue of whether enhanced protection (i.e., an implementation of rights more favorable to title 
holders or creators) is actually voluntary is quite complex. Indirect pressure and biased technical 
assistance may lead to uncoerced but tainted decisions. See S Sell, Private Power, Public Law: The 
Globalization of intellectual Property Rights (2003: Cambridge University Press), pp 151-2. 



Not always is more extensive protection allowable, as the pertinent 
clause requires that any enhanced standard “does not contravene the 
provisions of this Agreement”. 

More extensive protection may contravene TRIPs, for instance, by 
colliding with its maximum standards. A very specific aspect of 
TRIPs is that it contains rules consisting of maximum standards, and 
therefore does not admit more extensive protection:  

Nevertheless, existing TRIPs standards may conflict with TRIPs-plus 
standards in bilateral agreements in cases in which the former do 
not only define minimum, but also maximum standards. Although it 
seems, according to Art. 1.1 TRIPs, that such maximum standards 
are inherently foreign to the concept of the TRIPs, the Agreement 
nevertheless prohibits “more intensive protection” in its provisions 
on enforcement of Part III to the extent that it fixes general 
procedural provisions to the benefit of any party to IP litigation. In 
some instances, the Agreement even explicitly provides for 
procedural rights of the defendant, like with regard to the level of 
legal certainty as a requirement for provisional measures (Art. 50.3 
TRIPs) and the rights of the alleged infringer to be informed and to 
be heard within a reasonable time after provisional measures have 
been adopted inaudita altera parte (Art. 50.4 TRIPs). Most 
strikingly, Art. 48 TRIPs provides for a right to indemnification of 
the defendant in case of an abuse of enforcement procedures1139.  

It also can be incompatible with the limitations contained in the  
basic treaties, as Carlos Correa remarks 1140:  

Another situation [stet] of a 'more extensive' protection that 
contravenes the TRIPs Agreement can arise in the case of 
'revalidation', 'confirmation', or 'importation' patents; that is, 
patents that are granted on the basis of foreign patent grants, with-
out consideration of the novelty requirement. This kind of patent was 
introduced as a means to facilitate the importation of technologies in 
some patent laws and treaties1141 of the nineteenth century, and 
survived in some countries (e.g. Argentina, Chile) until recently. The 
more extensive protection conferred by these patents conflicts with 
Article 4bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial 
Property,1142 as interpreted more than half a century ago in relation 
to Article 29 of the French law of 1844.1143 The inconsistency of 
revalidation patents with the TRIPs Agreement was also found by 
the Argentine Supreme Court1144, which declared that they were 

                                           
1139 Drexl, op. cit. [Josef Drexl, ‘The TRIPS Agreement and the EC: What Comes Next after Joint Competence?’, in 
Friedrich-Karl Beier and Gerhard Schricker (eds), From GATT to TRIPS – The Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights, Munich: Weinheim, [1996] 

1140 Comentary…. [Carlos M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights:Commentary on the TRIPS Agreement, Oxford: Oxford University Press, 2007] 

1141 [Original footnote] See eg The Montevideo Treaty on Patents, signed on 16 January 1889.  

1142 [Original footnote] As discussed below, this Convention was incorporated into the TRIPs Agreement. 

1143 [Original footnote] See A Casalonga, Traité Technique et pratique des brevets d'invention (1949: Paris), pp 273, 
296. 

1144 [Original footnote] See Unilever NV v Instituto Nacional de Propiedad Industrial s/denegatória de 
patente, reproduced in El Derecho, 2 August 2001. 



incompatible with the Paris Convention and the principles of the 
TRIPs Agreement.1145  

Also incompatible with TRIPs would be those protections that, albeit 
in excess of a minimum standard, oppose principles and rules 
intrinsic to the agreement. For example, an enhanced patent term 
that is not extended to foreign filings would contravene the National 
Treatment principle. Less stringent patent examination criteria for 
software inventions would infringe the non-discrimination rule of 
Art 27.11146.  

E, exatamente tendo em vista o que agora se propõe, quais são os limites de se voltar ao 
que TRIPs impunha: 

Going back to required standards 

Would excessive compliance, if recognized as such, be amendable 
by member states, in order to regain full benefit from TRIPs? Art. 
65.5 only prevents a “rolling back” to prior non TRIPs-compliant 
levels during the transitional periods provided under art. 65 and 66: 

This is essentially a provision which prevents WTO Members from 
“rolling back” during the transition period, i.e., from providing a 
reduced degree of IP protection in their domestic laws. On the other 
hand, this provision also makes sure that, if under a bilateral 
arrangement some developing countries choose to go “TRIPs plus”, 
the Agreement does not prevent them from rolling back to the 
common TRIPs standards. This issue would exclusively be governed 
by the respective bilateral agreement1147. 

Therefore, after the transitional periods expire, any eventual 
mistakes committed by member states (e.g., in cases where enhanced 
protection has not demonstrated the beneficial effects they 
expected), could be corrected by rolling back such protection to the 
level of the pertinent minimum standard, and this retroaction would 
not violate directly TRIPs.  

However, some caution must be in order here, as those other 
member states that demonstrate their reasonable expectations that 
the surplus IP protection provided by the rolling-back member 

                                           
1145 [Original footnote] Bodenhausen argued that the principle of independence of the Paris Convention 
did nor apply with regard to special patents like 'revalidation' patents. This argument, however, is 
unconvincing as the principle is to be applied, according to the Convention, in an 'unrestricted sense' (G 
Bodenhausen, Guide to the Application o/ the Paris Convention of Industrial Property as revised at 
Stockholm in 1967 (1991: Geneva, WIPO) pp 208-9). 

1146 As related in Document WT/DS 153/ 1 of December 7, 1998, Canada denounced the Special Protection 
Certificate provided for Regulations EEC No 1768/92 and EEC No 1610/96, as incompatible with Article 27.1 of the 
TRIPs Agreement, as assured discriminatory advantages to the pharmaceutical sector. 

1147 UNCTAD-ICTSID, op. Cit., p. 715. The same opinion is expressed by Nuno Carvalho, op. cit., p. 751. 
Other standstill clause seems to have been included in the TRIPs section on Geographical Indidications, as 
art. 24.3 freezes the TRIPs-plus levels already assured by some countries, as notes Dwijen Rangnekar in 
Geographical Indications A Review of Proposals at the TRIPs Council: Extending Article 23 to Products 
other than Wines and Spirits, fount at http://ictsd.net/downloads/2008/06/cs_rangnekar.pdf, visited 
December 6, 2008. 



would not be readjusted to lesser grounds could be motivated to try 
non-violation claims to prevent the retroaction1148.  

Assim, ainda que a retroação aos limites mínimos de TRIPs sejam lícitos, e não violem 
TRIPs, há que se tomar os devidos cuidados para que não ocorram violações relativas a 
demandas de não-violação. Um elemento importante deste cuidado é evitar que ocorra 
um desbalanceamento de direitos e obrigações, e evitar que não se frustrem as 
expectativas razoáveis dos demais Estados-membros ao momento em que TRIPs era 
negociado.  

                                           
1148 See Tuan N Samahon, TRIPs copyright dispute settlement after the transition and moratorium: 
Nonviolation and situation complaints against developing countries, found at 
http://www.allbusiness.com/legal/3589056-1.html, visited December 6, 2008. Article 23 (1) (b) defines 
nonviolation as that which nullifies or impairs TRIPs objectives resulting from the "application by another 
contracting party of any measure, whether or not it conflicts with the provisions of this Agreement." (…) (1) 
afirmative government action, such as an offending member state's application of a measure offsetting any 
trade benefit it had conceded; (2) the complaining member state's justified reliance on the nonoccurrence of 
the applied measure or event; and (3) actual injury. In claiming that the offending state applied a nullifying or 
impairing measure, the injured state must point to a specific measure applied by the offending state. In 
addition, the application of the measure must have not been "reasonably anticipated at the time that specific 
rights and obligations of market access were negotiated." 



Exclusividade de dados sigilosos: agroquímicos.  
 

Denis Borges Barbosa (2009) 

 

Do problema 

Segundo a Lei 10.603/202, para obtenção de autorização governamental de 
comercialização de novos produtos farmacêuticos, alimentares, veterinários, defensivos 
agrícolas e afins, que tenham potencial efeito na saúde dos seres vivos ou, em geral, no 
meio ambiente, os requerentes devem submeter aos órgãos reguladores (MAPA, Meio 
Ambiente e Anvisa) testes e dados que comprovem a eficácia e os efeitos adversos 
resultantes da aplicação.  

Parcela de tais informações será, possivelmente de domínio público, através dos meios 
de divulgação científica; mas outra parcela, em particular no caso de pesquisa em áreas 
economicamente sensíveis e de tecnologia inovadora, resultará de investimento do 
requerente. 

Tais resultados, apresentados ao ente público, serão tornados em considerável proporção 
dados públicos; na inexistência de legislação que restrinja o uso pela Administração de 
seu conhecimento, em favor dos competidores do registrante inicial, estes poderiam 
acelerar sua entrada no mercado sem reproduzir os investimentos dos primeiros 
requerentes. 

A proteção jurídica a tal investimento (que não se identifica com o realizado no 
desenvolvimento do novo produto) pode resultar: 

a) do sistema de informação confidenciais, em relação aos novos produtos que atendam 
os pressupostos de novidade, industrialidade e atividade inventiva; 

b) de um sistema geral, diverso do das informação confidencials, por exemplo, o de 
repressão à concorrência desleal;  

c) de uma restrição específica à utilização de tais dados por concorrentes. 

Como – dissemos já - nem sempre o sistema de informação confidenciais cobre todo o 
espectro dos investimentos tecnológicos, os investidores têm buscado sistematicamente 
enquadrar seus interesses não só na primeira modalidade, mas em todas as mencionadas, 
a despeito do interesse da sociedade em se ter mais e mais fontes de produtos acessíveis 
no mercado1149.  

Para a proteção de tais dados de testes, não entram em causa a novidade da tecnologia, 
ou a sua atividade inventiva, com ocorre no caso das patentes. Entre a proteção de dados 
de testes e as patentes, as considerações são diversas, os efeitos pretendidos são 
diversos. No entanto, na hipótese de haver uma patente relativa ao material protegido, a 

                                           
1149 Sobre o embate de interesses éticos e econômicos, vide Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (Argentina) – Ministerio de Ciência y Tecnologia (Brasil), 25 de septiembre de 2006, Programa de 
trabalho Brasil – Argentina sobre ética na ciência e na tecnologia, encontrado em 
http://www.cecte.gov.ar/pdf/000038-es.pdf., visitado em 26/12/2008.  



proteção de dados, fornecidos a certo tempo durante a proteção da patente poderá ter o 
efeito de extensão da proteção de mercado 1150 além do prazo do privilégio.  

Desta forma, tal proteção restringe a competição em três hipóteses: 

1. juntamente com as patentes,  
2. em lugar delas quando a patente não exista, ou  
3. além do escopo das patentes1151.  

Em particular quando a proteção seja deferida a informações relativas a produtos que 
não sejam nova entidades, pode ocorrer uma proteção distinta e independente da 
oferecida pelo sistema de patentes.  

Tais dados tem recebido proteção em várias jurisdições, especialmente a partir de 1984, 
em regimes diversos1152.  

A condicionante de TRIPs 

A regulação no Direito Brasileiro relativa a dados de testes necessários para obter o 
registro sanitário não tem determinantes no Direito Internacional, nem existem padrões 

                                           
1150 Carlos M. Correa, Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Commentary on the TRIPs 
Agreement, Oxford, 2007, p. 366 e seg. (citado aqui cmomo “Correa”).., “Las consecuencias para la salud pública y 
la agricultura de estas disposiciones son importantes. La “exclusividad de datos” no confiere derechos de exclusión 
como una patente, pero crea una barrera elevada y eficaz a la competencia de los productos genéricos. Aún cuando se 
trate de un producto que nunca haya estado protegido o cuya patente hubiese caducado, mientras exista exclusividad, 
no puede aprobarse la comercialización a un fabricante de genéricos, excepto que el fabricante formule y desarrolle 
todo el conjunto de datos de prueba necesarios para obtener la aprobación. Esta opción es costosa, requiere mucho 
tiempo y plantea serias preocupaciones de tipo ético y económico. Duplicar las pruebas existentes no es sólo un 
derroche económico sino, en el caso de los medicamentos, también un hecho éticamente cuestionable, ya que implica 
poner en innecesario riesgo a personas para obtener resultados que ya se conocen. La exclusividad de datos puede, 
además, dependiendo de la legislación nacional, hacer ilusoria la concesión de licencias obligatorias y el uso no 
comercial realizado por los gobiernos, pues por más que se autorice el uso de una patente bajo esas modalidades, el 
licenciatario no podría registrar un producto genérico sin incurrir en los costos necesarios para duplicar los datos de 
prueba, ni aun ofreciendo una compensación a quien desarrolló los datos. Por otra parte, los gobiernos generalmente 
no podrán esperar hasta que se obtenga un nuevo conjunto de datos de prueba para satisfacer sus necesidades de salud 
pública”. Do mesmo autor, nota-se See Carlos Correa, Protection of Data Submitted for the Registration of 
Pharmaceuticals. Implementing the Standards of the TRIPS Agreement, South Centre, Geneva 2002 (available at 
<http://www.southcentre.org/publications/protection/toc.htm>). 

1151 Proceso 114-AI-2004, El Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina, en San Francisco de Quito, a los ocho 
días del mes de diciembre de dos mil cinco. “Desde el punto de vista de la salud pública, previsto como límite 
primero en el artículo 266 de la Decisión 486, cabe poner de relieve que, en tratándose de consumidores de productos 
farmacéuticos, en países en desarrollo como los de la Comunidad Andina, la concesión de derechos exclusivos, por 
períodos de tiempo determinados, puede entrar en conflicto con derechos humanos fundamentales como la salud y la 
vida, toda vez que el consumo de los medicamentos está relacionado con su precio, y el precio de monopolio puede 
hacer imposible el acceso al medicamento, pudiendo llevar a la enfermedad y a la muerte a sus potenciales 
consumidores. En el caso de los datos de prueba, su protección por un período de tiempo determinado surte el efecto 
de extender indebidamente el monopolio de la patente, prolongando de esta manera, visto el diferimiento de la libre 
competencia en el mercado, la dificultad de acceso al medicamento”. 

1152 Para uma comparação dos vários regimes e sua mutação histórica, vide Judit Rius Sanjuan, James Love, Robert 
Weissman, Protection of Pharmaceutical Test Data: A Policy Proposal, encontrado em 
http://www.keionline.org/index.php?option=com_content&task=view&id=86, visitado em 29/12/2008. Para o regime 
indiano, vide Shamnad Basheer, Protection of Regulatory Data under Article 39.3 of TRIPs: The Indian Context, 
Intellectual Property Institute, 2006. Sobre o regime australiano de 1999, vide National Association for Crop 
Protection and Animal Health, Submission to the Intellectual Property and Competition Review Committee’s Public 
Enquiry and Review of Australian Intellectual Property Laws, encontrado em 
http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/ipcr/42avcarefull.pdf, visitado em 29/12/2008. 



universais no direito estrangeiro que se tenham internado como imperativo de 
globalização 1153. 

Pelo contrário, o único imperativo externo ao nosso direito é o dispositivo do art. 39.3 
de TRIPs, que impõe a cada estado membro oferecer alguma forma de proteção a tais 
dados: 

“Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou 
outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço 
considerável como condição para aprovar a comercialização de 
produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que 
utilizem novas entidades químicas protegerão esses dados contra seu 
uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências 
para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando 
necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas 
medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso 
comercial desleal”. 

A proteção de “resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração 
envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de 
produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades 
químicas” é novidade do Acordo TRIPs1154. Nada na Convenção de Paris ou em 
qualquer outro instrumento internacional obriga, antes ou fora de TRIPs, à proteção no 
Brasil de tais dados e informações1155. 

Com efeito, as normas internacionais relativas à concorrência desleal 
condicionam uma proteção dos segredos de negócio ou de fábrica, mas em 
termos genéricos, e não no contexto específico das informações de 
licenciamento de produtos sujeitos a vigilância sanitária. Em tal situação, as 
informações deixam, em substância, de serem confidenciais, íntimas à 
empresa, ao serem apresentadas às autoridades públicas, para fins de 
licenciamento.  

O Acordo TRIPs (art. 39(3)), porém, atribui mesmo às parcelas de 
informações que são de interesse público (não de conhecimento público) pelas 
exigências da legislação sanitária o status de indisponíveis: os demais possíveis 
fabricantes de um novo produto - ainda que não haja, para o mesmo, proteção 
patentária, mesmo que ela seja inaplicável ou já tenha expirado -, são 

                                           
1153 Para a análise do texto de TRIPs, o mais recente e detalhado estudo é o de Nuno Pires de Carvalho, The TRIPS 
Regime of Antitrust and Undisclosed Information, Wolters Kluwer, 2008 (citado adiante como “Carvalho”), ao qual 
nos referiremos extensamente. Vide igualmente UNCTAD - ICTSD. Resource Book On Trips And Development. 
New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p. 520 e seg.,  

 1154 Além dos textos já citados, vide J.H.Reichman, Universal Minimum Standards of Intellectual Property under 
the TRIPS, 29 Int'l Law 345 (1995), p. 377; Ross e Wasserman, The GATT Uruguay Round: a Negotiating History 
(1986-1992)- TRIPS, Ed. Kluwer, 1993, p. 62-64; Shu Zang, De L'OMPI au GATT, Litec, 1995; Trebilcock e 
Howse, The Regulation of International Trade, Ed.Routledge, 1995, p.262; Carreau, Fleury e Juilard, Droit 
International Économique, Ed. L.G.D.J., 1990, p. 282; David Leebron, An Overview of the Uruguay Round Results, 
34 Col.J.Trans.L., 11 (1995); Myles Gelan, TRIPs and the Future of Section 301: a Comparative Study, 34 
Col.J.Trans.L. 173 (1995).  

1155 BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual – a aplicação do acordo TRIP’s. Rio de Janeiro: Lúmen 
Júris, 2003, p.71. Para uma história da elaboração do dispositivo, vide Carvalho, op. Cit., p. 240 e seg., e UNCTAD 
520-526.  



proibidos pelo Acordo de valer-se dos testes apresentados1156. Detalharemos a 
seguir a noção de indisponibilidade neste contexto de TRIPs, que não se 
identifica à idéia de exclusividade.  

 O dispositivo em questão nasceu da proposta americana e suíça 1157, a qual 
proibia exclusividade de uso, mas previa a hipótese alternativa do pagamento 
de um valor razoável, ou ainda uma terceira opção: a previsão na lei nacional 
de um período razoável de uso exclusivo.  

A versão final de TRIPs deixa de mencionar tal previsão de pagamento ou de 
prazo de exclusividade (o que poderia, possivelmente, inspirar licenças 
compulsórias ou períodos de proteção reduzidos), mas apenas requer que os 
países membros da OMC resguardem tais dados e testes contra o uso 
comercial em situação de concorrência desleal 1158, ou sua divulgação, exceto 
em dois casos:  

a) se necessário para proteger o público, ou  

b) quando a legislação nacional tome medidas para garantir que tais 
informações não sejam objeto de uso comercial em situação de 
concorrência desleal. 

                                           
1156 Como entende Carvalho, op. Cit., 30.3.62, tal se dá independentemente de ato de concorrência desleal. O autor 
igualmente nota que há notável conflito entre as implementações nacionais do art. 39.3: algumas legislações 
protegem as informações contra o uso, mesmo pelas autoridades públicas, senão para os fins da pessoa que os 
submete; outras legislações nacionais apenas denegam a revelação dos dados. Segundo entende o autor, é a primeira 
hipótese a que corresponderia à interpretação correta do dispositivo. UNCTAD, op. Cit., p. 530 assim reporta a 
controvérsia: “Considerable controversy exists about the interpretation of the extent of the obligation to protect 
against “unfair commercial use”. According to one view, the sole or most effective method for complying with this 
obligation is by granting the originator of data a period of exclusive use thereof, as currently mandated in some 
developed countries. Under this interpretation, national authorities would not be permitted, during the exclusivity 
period, to rely on data they have received in order to assess subsequent applications for the registration of similar 
products. According to another view, Article 39.3 does not require the recognition of exclusive rights, but protection 
in the framework of unfair competition rules. Thus, a third party should be prevented from using the results of the test 
undertaken by another company as background for an independent submission for marketing approval, if the 
respective data had been acquired through dishonest commercial practices. However, under that provision a 
governmental authority would not be prevented from relying on the data presented by one company to assess 
submissions by other companies relating to similar products. If the regulatory body were not free, when assessing a 
file, to use all the knowledge available to it, including data from other files, a great deal of repetitive toxicological 
and clinical investigation will be required, which will be wasteful and ethically questionable. This position is also 
grounded on the pro-competitive effects of low entry barriers for pharmaceutical product. The early entry of generic 
competition is likely to increase the affordability of medicines at the lowest possible price”. A visão de Carlos 
Correa, op. cit., p. 367 é diametralmente oposta à de Carvalho, enfatizando a topografia e a sistemática do Acordo 
TRIPs, para entender que não cabe entender que o Art. 39.3 criasse um direito sui generis, de caráter exclusivo.  

 1157 Vide, em particular, Ross e Wasserman, op.cit., p. 63. A minuta final de Bruxelas trazia texto especificando 
que os órgãos sanitários não poderiam dar acesso aos dados para concorrentes do requerente da licença de 
comercialização do produto nos cinco anos subseqüentes à submissão dos dados. 

1158 Carlos Correa, op. Cit., “El artículo 39.3 exige a los países proteger los datos de prueba contra todo “uso 
comercial desleal”. La protección se otorga contra prácticas comerciales deshonestas. Toda práctica expresamente 
exigida o permitida por la ley no puede considerarse desleal, inmoral o deshonesta, conceptos que deben aplicarse 
con un alcance territorial pues no existe una ‘moral’ universal. Lo contrario implicaría una verdadera esquizofrenia 
jurídica (permitir o exigir por un lado, lo que se condena por otro). Por tanto, la concesión de la aprobación para la 
comercialización de un producto a un segundo competidor, con base en la similaridad con respecto a un producto 
previamente aprobado, como lo disponen muchos países, no puede considerarse un “uso desleal” proscrito a la luz del 
artículo 39.3.” 



O que seria tal “em situação de concorrência desleal”? O art. 39(2) do TRIPS 
ilumina, em parte, o que possa ser entendido como prática comercial 
reprovável neste contexto: por exemplo, a infração de deveres contratuais ou 
de confiança, ou indução ao inadimplemento de tais obrigações. A engenharia 
reversa ou o uso de informações disponíveis, sem que haja violação de 
contrato ou de fidúcia não constam no texto de TRIPs como sendo 
vedados1159. 

Assim, o parâmetro internacional aplicável não prevê proteção coativa do 
sigilo, facultando o uso dos dados por terceiros desde que resguardados os 
princípios da leal concorrência 1160. Este último critério é claramente 
compatível com o estabelecimento de prazos para o uso dos dados, como 
prevê a própria legislação americana, canadense 1161 e da Comunidade, e 
também com um sistema de pagamento de direitos de uso, na forma de 
domínio público pagante ou de licença compulsória 1162. Mas não é menos 
compatível com a simples proteção contra a concorrência desleal, em sua 
visão convencional.  

A proteção do art. 39.3 de TRIPs apenas se refere a dados relativos a 
produtos farmacêuticos e químicos de uso agrícola. Há algumas sugestões de 
que tal especificação, pelo menos no que toca à intercessão com o regime de 
patentes, poderia infringir o princípio da não discriminação constante do art. 
27 de TRIPs 1163.  

                                           
 1159 J.H.Reichman, Intellectual ..., op.cit., p. 378. Note-se, porém que a nota 10 ao art. 39(2) prevê como 
concorrência desleal a aquisição por terceiros de informações não divulgadas, quando o adquirente souber que a 
aquisição importa em tais práticas, ou quando se provar que consistiria grave negligência o fato de o ignorar. 

1160 Tal é o entendimento que expressamos em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, 2003. 
Não obstante a pugência dos argumentos de Carvalho, permanecemos com o nosso entendimento, ainda mais 
escorados na análise de Correa.  

1161 No entanto, sem vedação do sistema de similaridade. Adrian Zahl, Pharmaceuticals And The Law: As Patent 
Laws Converge, Attention Shifts To "Data Protection": "In Bayer Inc. v. Canada, 6 the Federal Court of Appeal 
interpreted Article 1711(6) restrictively and ruled that Canada's abbreviated drug approval regime does not 
contravene the NAFTA provisions because in a typical instance of a generic drug approval, the generic company does 
not "rely" on the originator's data. Canada's system permits the Minister of Health to grant a Notice of Compliance to 
a generic drug company upon submission of bio-equivalence and bio-availability test results which compare the 
generic drug to the original approved drug. The Court ruled that this system does not involve "reliance" on the 
original confidential data since in most cases the approving body does not actually review this data approval of the 
generic product is based simply on the existence of the original approval". Encontrado em 
http://www.metrocorpcounsel.com/current.php?artType=view&artMonth=February&artYear=2005&EntryNo=2430, 
visitado em 26/12/2008. Carvalho 39.5.95 fustiga tal entendimento como errôneo. Sobre a proteção de dados relativos 
a pesticidas no Canadá, vide Exclusive Protection of Pesticide Data at Risk in Canada, encontrado em 
http://www.torys.com/Publications/Documents/Publication%20PDFs/IP2008-3.pdf, visitado em 29/12/2008.  

1162 Vide quanto ao ponto Carvalho 39.3.102 e seguintes. Sajuan et allii propugnam pela adoção de um sistema de 
cost-sharing, pelo qual um novo resgistrante repartiria os custos dos dados de testes com o primeiro que apresentar as 
informações. No mesmo sentido, vide Basheer, Shamnad,Protection of Regulatory Data under Article 39.3 of TRIPS: 
A Compensatory Liability Model?. Intellectual Property Institute (IPI), Forthcoming. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=934269 

1163 CARVALHO, Nuno Pires de. The TRIPs Regime Of Trademarks And Designs. Frederick (USA): Kluwer Law 
International, 2006, p.71 - 83: "A case of positive discrimination is subject to a pending dispute between Canada and 
the EC (European Communities - Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Products, WTO document 
WT/DS 153/1, of December 7, 1998). In that dispute, Canada contends that Counci1 Regu1ation (EEC) No. 1768/92 
and European Parliament and Council Regulation (EC) No. 1610/96 have implemented a patent term extension 



Efeitos de TRIPs sobre a Lei 10.603/2002 

TRIPs não estabelece necessariamente norma de efeito inter partes 

Deve-se advertir para o fato de que os acordos da OMC e, em especial, o 
TRIPs não criam norma interna nos países membros, mas estabelecem 
parâmetros a serem seguidos pela legislação nacional. Se a lei nacional não 
acata o parâmetro do OMC, existe responsabilidade internacional, mas a 
norma local é plenamente aplicável1164. 

Assim se cita jurisprudência federal (AC 200151015246427 de 15.10.2008): 

A existência dos prazos de transição decorrem da própria natureza 
do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao 
Comércio (ADPIC). Esse estabelece preceito a ser aplicado pelos 
Estados-Membros, não implicando em obrigações ou direitos para os 
respectivos cidadãos, determina que aqueles devam adequar sua 
legislação aos novos patamares mínimos de proteção. Nesse sentido, 
ensina Denis Borges Barbosa, in “Propriedade Intelectual, a 
Aplicação do Acordo TRIPS”, pág. 49, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 
2003: 

 

 “Destinatário das normas do TRIPs 

 São os estados membros da OMC. Nenhum direito subjetivo 
resulta para a parte privada, da vigência e aplicação do TRIPs. Como 
diz o próprio texto do acordo: 

(art. 1.1) Os Membros determinarão livremente a forma apropriada 
de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus 
respectivos sistema e prática jurídicos. 

 Assim, por expressa determinação do próprio TRIPs, cabe à 
legislação nacional dar corpo às normas prefiguradas no texto 

                                                                                                                            
scheme that is limited to pharmaceutical and agricultural chemical products. Such scheme, Canada alleges, is 
incompatible with the obligation not to discriminate on the basis of the field of technology, as established by Article 
27.1 of the TRIPS Agreement. Actually, this dispute was initiated by Canada as a sort of a counterclaim against the 
dispute initiated by the EC on two provisions of Canada's Patent Act (Canada - Patent Protection of Pharmaceutical 
Products, WTO document WT/DS 114/R, of March 17,2000, Panel report adopted on April 7, 2000). However, a 
dispute on positive discrimination is not as serious as a dispute on negative discrimination to the extent that the 
former' can be corrected, if the Dispute Settlement Body decides to recommend so, by just extending the inconsistent 
measure to any other suitable technical fields. ln other words, a finding on a positive discrimination does not require 
the actual withdrawal of the provision 01' measure in question from national law, but simply the elimination of the 
discriminatory aspects of that provision 01' measure. The same does not apply to negative discrimination, which 
generally requires the actual elimination of the provision 01' measure (DSU, Article 3.7)". 

 1164 Denis Borges Barbosa, A Convenção de Paris é a referência fundamental da Propriedade Industrial. Panorama 
da Tecnologia, no. 13, fev. 1995, p. 33. Ainda sobre o tema, vide, do autor: Direito do Desenvolvimento Industrial - 
Direito de Acesso do Capital Estrangeiro, vol. I, Ed. Lumen Juris, 1996, e Direito do Desenvolvimento Industrial - 
Organização Mundial de Comércio, vol II, Ed. Lumen Juris, no prelo. Também: A Cláusula de Segurança Nacional 
do GATT, parecer, junho de 1993; Aspectos Internacionais do uso de Poder de Compra do Estado (GATT e 
legislações estrangeiras), estudo, 1994; O Novo Texto Convencional do GATT, parecer, 9 de março de 1994; Para a 
indústria farmacêutica Sul Americana: O GATT e o Day After, trabalho apresentado no Congresso da Indústria 
Farmacêutica Latino Americana, Caracas, 1991; Porque somos piratas, Revista Brasileira de Comercio Exterior, 
Setembro de 1988; A Cláusula de Segurança Nacional do GATT 1994, parecer, julho de 1994; do autor e de Mauro 
Arruda, Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade de Campinas (estudo disponível em meio magnético), 1992; 
do autor, Incentives and Trade, Columbia University School of Law 1983, manuscrito, 72 p. trabalho submetido pelo 
autor como requisito para obtenção do grau de Mestre em Direito (LL.M.); O GATT e a Propriedade Intelectual, 
Panorama da Tecnologia vol. 2, 1987; e Letter from the Gama World, Journal of Technology Management, jan. 1995. 



internacional. Não se têm, no caso, normas uniformes, mas padrões 
mínimos a serem seguidos pelas leis nacionais, sob pena de violação 
do Acordo - mas sem resultar, no caso de desatendimento, em 
violação de direito subjetivo privado.  

 Assim, o Acordo TRIPs determina que os Estados Membros 
legislem livremente, respeitados certos padrões mínimos.  

 

 TRIPs exige lei interna, mas não é lei interna. 

 TRIPs é um acordo de “direitos mínimos”, um piso mínimo 
para as legislações nacionais. TRIPs se endereça aos Estados 
Soberanos, e (no nosso sistema constitucional) só para eles cria 
direitos e obrigações. Assim, vigendo desde 1/1/95, obrigando desde 
1/1/96 (1/1/2000 para os países como o Brasil), a partir da data em 
que se tornou efetivo os Estados Membros passaram a ser 
inadimplentes, ou não, sem que os particulares tivessem mais ou 
menos direitos com isso. 

 Dizem Ávila, Urrutia e Mier, sobre o TRIPs: 

 “Es un Acuerdo de resultados, ya que los Estados miembros 
tendrán libertad para adoptar los medios racionales que estimen 
convenientes y que sean conformes con sus propios ordenamientos 
jurídicos”. 

 Os autores se referem diretamente ao disposto no art. 1o. de 
TRIPs: 

 ART.1. 1 - Os Membros colocarão em vigor o disposto neste 
Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, 
em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, 
desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os 
Membros determinarão livremente a forma apropriada de 
implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus 
respectivos sistema e prática jurídicos. 

 Com efeito, TRIPs se endereça ao Estados Membros (“Os 
Membros colocarão...”). Não só são eles as únicas pessoas 
vinculadas ao TRIPS (que não obriga ou favorece às partes 
privadas), como têm liberdade para legislar como melhor 
entenderem de acordo com o respectivo sistema jurídico.  

 Uma vez mais, Carlos Correa, op. Cit., p. 35: 

 “Las disposiciones del Acuerdo están dirigidas a los Estados y 
no modifican directamente la situación jurídica de las partes 
privadas, quienes no podrán reclamar derechos en virtud del 
Acuerdo hasta y la medida que el mismo sea receptado por la 
legislación nacional”  

 Com efeito, se o acordo se aplicasse imediatamente, nenhum 
propósito haveria em conceder um ano aos países desenvolvidos 
para “trazerem sua legislação à conformidade”, como diz o 
Comunicado Oficial da OMC. Muito menos o prazo de cinco e dez 
anos dos países em desenvolvimento.  

 Aplicabilidade interna de TRIPs 



 Vale lembrar aqui o trecho de Francisco Rezek acima citado, 
segundo o qual na medida que um tratado estabeleça obrigações 
mútuas a cargo dos Estados Pactuantes, sem criar um quadro 
normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade 
operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do poder 
público, é de se ter como certo que o fiel cumprimento do acordo só 
pode ser exigido do Estado-parte pelo co-pactuante. 

 A hipótese é exatíssimamente a de TRIPs . O Acordo não cria 
“um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja 
realidade operacional possam estes, a todo o momento, reclamar do 
poder público”, como ensina Rezek. Provaremos a seguir. 

 Ocorre que – como se verá – as normas de TRIPs não criam 
direito diretamente em favor das partes privadas. O órgão 
jurisdicional da OMC já o declarou, como se verá a seguir, em várias 
oportunidades; tal proposta – de aplicação direta às partes privadas – 
foi explicitamente submetida e rejeitada na negociação do Acordo. 
Mais ainda, como reitera a Corte Européia, a aplicação direta de 
TRIPs frustaria um dos direitos mais importantes garantidos aos 
Estados-membros pelo sistema da OMC, o de negociar e de prover 
compensações no caso de um descumprimento das normas fixadas 
em TRIPs.  

 Não se alegue que, no sistema constitucional brasileiro há a 
aplicação direta dos tratados. Como se sabe, a jurisprudência citada e 
recitada do STF, sobre a aplicação de tratados no direito interno, 
refere-se especificamente a leis uniformes. Ou seja, tratados que 
determinam a aplicação de certas normas uniformes na esfera interna 
dos países membros. Porque TRIPs não é uma lei uniforme, como a 
do cheque ou da letra de câmbio.” 

 

Esse entendimento, já é aceito pela jurisprudência européia, citando-
se decisão proferida na Grã-Bretanha, pela sua Suprema Corte, em 
20 de dezembro de 1996 (“RPC – Report of Patent Cases”, 245). O 
mesmo entendimento é expendido pela Organização Mundial do 
Comércio, conforme citado na obra de Denis Borges Barbosa (pág. 
101): 

 

“Em consonância com a doutrina, cuja existência mais notável se 
deu no âmbito da Comunidade Européia, como também em outras 
áreas de livre comércio, obrigações endereçadas ao Estado são 
equacionadas como criadoras de direitos e obrigações. Nem o GATT 
ou a OMC foram interpretadas pelas instituições do GATT-OMC, 
como detentores de normas legais que produzem efeito direto. Em 
consonância com esse entendimento, as normas do GATT-OMC não 
criam um novo ordenamento legal que sujeite os seus Estados-

Membros, como seus nacionais.” 
1165

 

                                           
1165 [Nota do original] “Under the doctrine effect, which has been found to exist most notably in the legal order of 
the EC but also in certain free trade area agreements, obligations addressed to States are construed as creating legally 
enforceable rights and obligations. Neither the GATT nor the WTO has so far been interpreted by GATT/WTO 
institutions as a legal order producing direct effect. Following this approach, the GATT/WTO did not create a new 
legal order the subjects of which comprise both contracting parties of the Members and their nationals.” 



 

Nesse ponto fica evidente que o Acordo sobre os Aspectos da 
Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC) depende, 
para implementação de normas nacionais que o regulem, já que em 
seu artigo 1 (1) restou determinado aos Estados a adoção de medidas 
legislativas que visem à implementação de seus preceitos. 

A necessidade de implementação de seus preceitos por meio de 
norma legal específica tem sido amplamente defendida pela doutrina 
internacional: 

 

“Em sentido contrário a aplicação imediata das obrigações pelo 
Estado Nacional encontra amparo nas bases do Tratado de Estado 
(aplicação de normas pelos Estados Membros). 

........... 

Como a adequação da legislação nacional o TRIPS depende do 
processo legislativo, a aplicação imediata teria que ser analisada de 
Estado a Estado.” 

(Staehelin, Alesch; Das TRIPs Abkommen, pág.225-226, Stämpfli, 
1999) 

 

Igualmente, nesse sentido lição publicada pelo ex-procurador-geral 
do INPI, Ricardo Luiz Sichel, in “Direito Federal – Revista da 
Associação dos Juízes Federais do Brasil”, pág.313, Número 68, 
2001: 

 

“Inicialmente, observa-se que ADPIC constitui-se em tratado 
internacional, obrigando os Estados e não os seus cidadãos. 
Questiona-se, nos foros internacionais, até que ponto possa um 
cidadão de um dos Estados Membros da OMC pleitear em Juízo a 
sua aplicação diretamente. Essa possibilidade vem sendo negada 
pelas Cortes de Justiça dos Estados Europeus.” 

 

Nesse sentido, tem-se pautado a lição de renomados professores da 
Universidade Federal de Santa Catarina: 

 

“O problema doutrinário do Acordo TRIPS refere-se ao caráter auto-
executivo ou não de suas normas. Entendemos, no mesmo sentido 
proposto por Gómez Segade, que o acordo em seu conjunto não é 
auto-executivo, porque as obrigações se impõem diretamente aos 
membros, quer dizer aos Estados que o subscreveram.” 

(Barral, Welber, O Brasil e a OMC, pág. 72, Diploma Legal, 2000) 

 

“A circunstância de que os direitos de propriedade intelectual sejam 
reconhecidos pelo ADPIC como direitos privados não determina 
considerá-los auto-executivos.” 

 



“Um dos efeitos do Acordo ADPIC decorre da cláusula pipeline ou 
black box, incluída no último momento das negociações. De 
conformidade com ela, os membros que não concediam proteção 
jurídica por patente aos produtos dos setores farmacêutico e 
agroquímico no dia 1º de janeiro de 1995, data da entrada em vigor 
do acordo constitutivo da OMC, deveriam, a partir desta data, 
encontrar um meio para receberem as correspondentes solicitações 
de patente.” 

(Pimentel, Luiz Otávio; Direito Industrial, Síntese, 1999) 

 

Igualmente, preleciona o insigne Prof.Carlos M. Correa, da 
Universidade de Buenos Aires, in “Intellectual Property Rights, the 
WTO and Developing Countries”: 

 

“Todos os membros da OMC tem um ano para a implementação dos 
Acordos da OMC, relativos as obrigações de proteção da 

propriedade intelectual.”
1166

 

 

Essa tem sido a orientação do Superior Tribunal de Justiça, ao 
entender que uma regra inserida em Acordo Internacional necessita 
para sua implementação de lei ordinária, na ocasião do julgamento 
do EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653609, em que foi Relator o 
Ministro Jorge Scartezzini, publicado no DJU de 19-05-2005, cujo 
voto consignou o seguinte: 

 

“"(...). II - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONVENÇÃO 
DA UNIÃO DE PARIS, ARTIGOS 2º E 8º. O Tratado fornece o 
princípio, mas é na lei brasileira específica, que rege a matéria, que 
se vai buscar o modo da proteção efetivar-se. A causa, pois, não se 
funda na Convenção, mas na lei brasileira, que dá ao alienígena, 
como ao nacional, a mesma proteção e o mesmo recurso. (...)." (Ag 
nº 47.188⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJU 

08.08.1985)” 

Em acréscimo à nossa análise anteriormente efetuada, de que o acórdão dá notícia, em 
estudo posterior distinguimos certas hipóteses restritas em que a própria redação de 
TRIPs poderia ter aplicação inter partes, se a legislação interna não se opuser a isso. A 
próxima seção dá notícia deste entendimento.  

Interpretação conforme a TRIPs 

De outro lado, é razoável interpretar-se a lei nacional segundo o parâmetro de 
TRIPs, desde que atendidos os seguintes pressupostos: 

a) haja liberdade constitucional para fixar tal interpretação como 
possível no Direito Brasileiro; e 

                                           
1166 All WTO Members had one year after the date of entry into force of the WTO Agreemente to apply the 
obligations relating to intellectual property protection. (fl. 9) 



b) a lei ordinária que configura a aplicação do objeto previsto em 
TRIPs não tenha claramente optado por outro caminho. 

Ao mencionar “a aplicação do objeto previsto em TRIPs”, não pressupomos qualquer 
lei que se destine a impementar TRIPs; a lei em vigor, consagrada pela Constituição, 
pode cumprir ou opor-se ao previsto pelo texto internacional, sem que com isso perca 
normatividade. Assim, pode-se dar o caso de que a lei em vigor tenha optado por seguir 
caminho divergente, ou não tenha acolhido o texto internacional. Se tal não se der, a 
interpretação devida deve ser conforme com o texto internacional.  

Em suma, a integridade do sistema jurídico 1167 impele a que – salvo decisão política, 
expressa pelo sistema legal – se procure dar máxima eficácia à norma internacional à 
qual o Brasil se vincula.  

A questão central neste caso é que TRIPs, além de exigir uma proteção a tais dados, 
abre à escolha dos estados membros o meio de proteção entre (a) a simples norma de 
concorrência desleal, (b) o dever de pagar pelo acesso aos dados, e (c) a exclusividade, 
inclusive a temporária. O sistema jurídico brasileiro adota a modalidade (a) para a 
proteção de dados referentes aos produtos atinentes à saúde humana (através do art. 195, 
XIV da Lei 9.279/96) e a exclusividade temporária (modalidade (c)) no tocante aos 
produtos sob análise neste estudo.  

Há relevante doutrina que entende a opção (a) como não suficiente par os fins 
de TRIPs 1168. Este autor, no entanto, na inexistência de jurisprudência do 
órgão de diferendos da OMC1169, entende que qualquer proteção de dados em 
excesso à dos parâmetros da leal concorrência – como ocorre no caso da Lei 
10.603/2002, é facultativa perante o texto internacional1170. No entanto, feita 

                                           
1167 Em face do direito internacional, o sistema brasileiro tem sido classificado como de dualismo moderado: ADIN 
1480-DF de 1997. Ou seja, a norma internacional vige em estamento separado da norma interna, mas com 
intercessões relevantes: “A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras 
infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento 
doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat 
priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade”. Dentro desse sistema, não cabem conflitos entre normas 
igualmente dotadas de teor jurídico, senão seja através dos sistemas de subsunção (como os indicados no acórdão do 
STF citado aqui) seja através da ponderação de princípios, quando as normas tenham a natureza destes.  

1167 Carlos M. Correa, Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Commentary on the  

1168 Carvalho, 39.3.66.  

1169 UNCTAD, p. 532: “There is no WTO jurisprudence so far on this subject. However, the USA requested 
consultations under the DSU against Argentina in relation to, inter alia, Article 39.3 as applied to pharmaceuticals 
and agrochemicals. On 20 June 2002, the USA and Argentina notified the DSB of a mutually agreed solution. In their 
DSU notification, they stated that: “The Governments of the United States and Argentina have expressed their 
respective points of view on the provisions of Article 39.3 of the TRIPS Agreement, and have agreed that differences 
in interpretations shall be solved under the DSU rules. The Parties will continue consultations to assess the progress 
of the legislative process . . . and in the light of this assessment, the United States may decide to continue 
consultations or request the establishment of a panel related to Article 39.3 of the TRIPS Agreement.” “In addition, 
the Parties agree that should the Dispute Settlement Body adopt recommendations and rulings clarifying the content 
of the rights related to undisclosed test data submitted for marketing approval according to Article 39.3 of the TRIPS 
Agreement, and should Argentinean law be inconsistent with Article 39.3 as clarified by the above-mentioned 
recommendations and rulings, Argentina agrees to submit to the National Congress within one year an amendment to 
Argentinean law, as necessary, to put its legislation in conformity with its obligations under Article 39.3 as clarified 
in such recommendations and rulings”. 

1170 Vide nosso estudo Denis Borges Barbosa, Minimum standards vs. harmonization in the TRIPs context, in 
Carlos Correa, Research Handbook on Intellectual Property Law and the WTO, Elgar Books, 2009. 



a escolha1171, impõe-se dar eficácia ao texto nacional e internacional com toda 
a integralidade e compatibilidade.  

O regime Brasileiro 

Assim, satisfeitos os requisitos indicados acima, o Direito Brasileiro poderia – como o 
fez – tomar o caminho que quisesse1172. Copiando alguma fórmula estrangeira, ou 
construindo uma solução própria1173.  

Assim, todas as considerações abaixo tomam por base o sistema jurídico brasileiro, e 
quaisquer citações e comparações com outros sistemas jurídicos têm apenas o propósito 
de esclarecer os pressupostos de fato e os interesse econômicos em jogo 1174. Não há 
“direito comparado”, analogias, nem princípios gerais de direito de cunho internacional 
a tomar em conta 1175.  

A lei Lei 10.603/2002 

A lei 10.603/2002 veio regular “a proteção de informação não divulgada submetida 
para aprovação da comercialização de produtos”, limitada aos produtos farmacêuticos 
de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicose seus afins.  

Esta especificação retira de nossas cogitações o complexo tema jurídico da proteção dos 
dados relativos à saúde humana1176. A quesitação também nos retira do campo de 

                                           
1171 Há boas razões para se adotar um regime de exclusividade temporária, mas nenhuma para exceder as exigências 
de TRIPs ou os parâmetros gerais dos outros países. A proteção decenária a dados referentes a novas entidades 
químicas é claramente um excesso. Segundo o relatório americano sobre a situação da Propriedade Intelectual no 
mundo, de 2001: “This period of exclusivity is generally five years in the United States and six to ten years in the EC 
member States. Other countries that provide a period of exclusivity against reliance on data include Australia, China, 
the Czech Republic, Estonia, Japan, Jordan, Korea, Mexico, New Zealand, Slovenia, and Switzerland”. 

1172 Expressaram seu entendimento em favor do regime de livre uso, sem dever de non reliance, a India, Ceilão, 
Canadá, Japão, Itália, Holanda, República Eslovaca, Suécia, Eslovênia, Argentina e Bolívia (Carvalho 39.3.99).  

1173 Embora se contem numerosos trabalhos econômicos e de política pública sobre a proteção desses dados, a 
bibliografia sobre a questão, como direito brasileiro legislado, é extremamente escassa. Além do estudo sobre a 
questão em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Edição, apenas nos referimos à monografia de 
especialização de Pedro Marcos Nunes Barbosa, A Proteção dos Dados de Testes Sigilosos Submetidos à Regulação 
Estatal, apresentado ao Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em maio 
de 2008, a ser publicado no 2o. número da Revista Criação do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual.  

1174 A disparidade entre os regimes nacionais, reportada por Carvalho 39.3.64, nos impede de tomar qualquer 
regime como demonstração de sistema jurídico internacionaliozado.  

1175 Sanjuan et allii, "Experts who have examined this issue and the negotiating history of article 39.3 have 
concluded that a country can satisfy its TRIPS obligations by simply protecting regulatory data from disclosure or 
"misappropriation". Nothing in the TRIPS prevents a WTO member from allowing generic competitors to rely upon 
public information, evidence of foreign drug registrations, or non-disclosed data from another company (the so-called 
Non-disclosure model)”. Sobre as conclusões da OMS sobre a questão, vide Timmermans K (2007) Monopolizing 
Clinical Trial Data: Implications and Trends. PLoS Med 4(2): e2 doi:10.1371/journal.pmed.0040002.  

1176 A lei, assim, não cuida de proteção de dados relativos à saúde humana. A Medida Provisória 69, no entanto, 
prescrevia: “Art. 1º Esta Medida Provisória regula a proteção, contra o uso comercial desleal, de informações 
relativas aos resultados de testes ou outros dados não divulgados apresentados às autoridades competentes como 
condição para aprovar ou manter o registro para a comercialização de produtos farmacêuticos de uso humano e 
veterinário, fertilizantes, agrotóxicos seus componentes e afins”. Para uma análise desses dados, não incluídos no 
âmbito da proteção da lei 10.603/2002, vide Ana Paula Jucá Silva e Erika Mattos da Veiga, A Devida Proteção A 
Informações Não-Divulgadas e o Registro de Medicamentos Genéricos no Brasil, Revista Virtual da AGU, Ano VIII 
nº 76, de maio de 2008, encontrado em 
http://www.escola.agu.gov.br/revista/2008/Ano_VIII_maio_2008/A%20devida%20prote%C3%A7%C3%A3o%20-
%20Erika.pdf.  



análise os produtos farmacêuticos de uso veterinário e fertilizantes; é assim nosso objeto 
étão somente a proteção de dados referentes a agrotóxicos e seus afins1177.  

A lei em questão resulta - em - tese do cumprimento do laudo arbitral Mercosul de 
12/4/2002, muito embora a compatibilização com o regime regional não presumisse o 
regime jurídico adotado pelo Brasil1178.  

A lei regula a proteção, contra o uso comercial desleal, de informações relativas aos 
resultados de testes ou outros dados não divulgados apresentados às autoridades 
competentes como condição para aprovar ou manter o registro para a comercialização 
de produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicos e afins, 
conforme dispuser o regulamento. 

Da destinação das normas de exclusividade 

Em geral, as normas da Propriedade Intelectual compreendem regras de exclusão de 
conduta (usar uma tecnologia.....) voltadas ao público em geral, como regras erga 
omnes. Não assim a exclusividade prevista na Lei 10.603. 

Elemento essencial do entendimento da lei é que ela se dirige direta e primordialmente 
ao ente público registral, criando para ele uma obrigação de sigilo e de não uitilização 
dos dados1179. Suas repercussões perante entes privados são indiretas, eis que os 
competidores (ou terceiros, como as pessoas interessadas em saber da toxidade dos 
proutos em questão 1180) são atingidas pela ação denegatória da autoridade. É, assim, 
capítulo do direito administrativo1181, e sua interpretação segue esse sentido.  

                                           
1177 Lei 7802/1989, Artigo 2º, I: agrotóxicos e afins: a) - os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou 
biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, 
nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes 
urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da 
ação danosa de seres vivos considerados nocivos; b) - substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, 
dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento; II - componentes: os princípios ativos, os produtos técnicos, 
suas matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins”. O dec. 
4.074/2002 define em seu art. 1º: “IV - agrotóxicos e afins - produtos e agentes de processos físicos, químicos ou 
biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, 
nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, 
hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação 
danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, 
dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento”; 

1178 A historiografia do contexto regional no qual a lei se insere está descrita em 
http://www.pronaf.gov.br/dater/arquivos/livre_comercio_agrotoxicos.pdf, visitado em 22/12/2008. O regime 
argentino está descrito em Fabio Fidel Cantafio, Análisis de la jurisprudencia sobre las medidas cautelares en materia 
de protección de información confidencial y de patentes de medicamentos, LA LEY.  

1179 Carvalho, 39.3.69. Na descrição de Elizabeth Kasnar Fekete, O regime jurídico do segredo de indústria e 
comercio no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 397, a obrigação imposta à Administração “configura 
espécie de segredo funcional (...) e equivale, a nosso ver, ao instituto do segredo de justiça transposto para a área 
administrativa”. Davi Monteiro Diniz, Propriedade industrial e segredo de comércio. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, 
p. 147, comentando o art. 195, XIV da Lei 9.279/96, que tem escopo comparável, nota “A correlação entre este inciso 
e o acordo TRIPs é evidente. Ele regula precipuamente o poder ordinário de o Estado divulgar as informações 
sigilosas que lhe forem submetidas para aprovar a comercialização de produtos, ordenando sigilo aos que conhecerem 
os dados respectivos. É medida que visa principalmente a reger servidores públicos, embora a peculiar redação 
oferecida lhe proporcione maior amplitude quanto aos sujeitos que podem ser constrangidos por suas disposições 

1180 Sobre o efeito dessa confidencialidade sobre não concorrentes, em especial sobre as entiedades de 
proteção aos consumidores e de meio ambiente, vide Lurie, Peter and Zieve, Allison, Sometimes the Silence Can 
be Like the Thunder: Access to Pharmaceutical Data at the FDA. Law and Contemporary Problems, Vol. 69, 2006. 
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=938559 

1181 A lei precisa, didaticamente: Art. 11. A utilização de informações protegidas pelas autoridades competentes, na 
forma desta Lei, não tipifica crime de concorrência desleal, previsto na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. E, 



Para a Lei, nisso mais compatível com o padrão TRIPs do que o regime antes previsto 
pelo art. 195, XI da Lei 9.279/96, as informações protegidas são aquelas cuja elaboração 
envolva esforço considerável1182 e que tenham valor comercial enquanto não divulgadas 
1183. Nisto, se aproxima a tutela da Lei 10.603 do resguardo genérico dos segredos de 
empresa1184.  

Mas há um aspecto crucial que caracteriza essa informação como sendo objeto de um 
interesse público direto, e não só interesse privado, como o segredo de empresa 
genérico:  

“a hipótese de equiparação entre o segredo industrial em geral e os 
dados de toxidade ou eficácia de produtos sujeitos à vigilância 
sanitária cessa ao se constatar que tais dados são produzidos e 
apresentados exatamente tendo em vista o interesse público. O 
segredo guarda a intimidade da empresa; é informação que só a ela 
diz respeito, e a ela confere uma posição de acesso ou vantagem em 
seu mercado; mas os dados e testes de que se fala têm intrínseca 
natureza pública”1185. 

Como tal se entendem as informações que, até a data da solicitação do registro, não 
sejam facilmente acessíveis a pessoas que normalmente lidam com o tipo de informação 
em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus 
componentes; e, além disso, que tenham sido objeto de precauções eficazes para 
manutenção da sua confidencialidade pela pessoa legalmente responsável pelo seu 
controle.  

Há uma presunção legal juris tantum de que sejam confidenciais as informações 
apresentadas sob declaração de confidencialidade1186. 

O alcance da proteção exclusiva 

Quais são os efeitos da proteção? São: 

                                                                                                                            
igualmente: Art. 13. Independentemente da concessão do registro pela autoridade competente, a observância dos 
eventuais direitos de propriedade intelectual protegidos no País é de responsabilidade exclusiva do beneficiado. 
Quanto a este último aspecto, denominado “linkage”, vide Carlos María Correa, Inexistencia de una Obligacion 
Internacional de Vincular el Registro de Defensivos Agricolas y Patentes de Invencion, Revista Criação, Ed. Lumen 
Juris, 2009, p. 113.  

1182 Art. 1º (...)Parágrafo único. As informações protegidas serão aquelas cuja elaboração envolva esforço 
considerável e que tenham valor comercial enquanto não divulgadas. Sobre o significado da expressão “esforço 
considerável”, vide Carvalho 39.3.151. O autor classifica a exigência como um teste de proporcionalidade.  

1183 Vide Carvalho 39.3.141.  

1184 Para uma descrição dessa proteção genérica, vide Denis Borges Barbosa, Do Segredo Industrial 
(2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003 ) 
http://denisbarbosa.addr.com/92.doc; idem, Nota Sobre a Noção de Segredo de Empresa, in A Propriedade 
Intelectual do Sec. XXI,Lumen Juris 2009; e, principalmente, Elizabeth Kasnar Fekete, O regime jurídico do 
segredo de indústria e comercio no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003, 

1185 BARBOSA, Denis Borges. Do sigilo de testes para registro sanitário in Uma introdução à propriedade 
intelectual. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002, p. 684. 

1186 Art. 2º Consideram-se não divulgadas as informações que, até a data da solicitação do registro: I - não sejam 
facilmente acessíveis a pessoas que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, 
seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; e II - tenham sido objeto de precauções eficazes 
para manutenção da sua confidencialidade pela pessoa legalmente responsável pelo seu controle. Parágrafo único. 
Atendido o disposto nos incisos I e II, presumem-se não divulgadas as informações apresentadas sob declaração de 
confidencialidade. 



os da não utilização (que a prática internacional denomina non reliance) – durante um 
prazo determinado - pelas autoridades competentes dos resultados de testes ou outros 
dados a elas apresentados em favor de terceiros e  

da não divulgação dos resultados de testes ou outros dados apresentados às autoridades 
competentes, exceto quando necessário para proteger o público1187.  

Após o período de proteção, as autoridades competentes pelo registro deverão, sempre 
que solicitadas, utilizar as informações disponíveis para registrar produtos de terceiros, 
ressalvada a possibilidade de exigir outras informações quando tecnicamente 
necessárias. 

Os prazos da Lei são: 

para os produtos que utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de dez anos 
contados a partir da concessão do registro, ou até a primeira liberação das informações 
em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido no mínimo um ano de proteção 1188;  

para os produtos que não utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de cinco 
anos contados a partir da concessão do registro, ou até a primeira liberação das 
informações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido no mínimo um ano de 
proteção 1189; e  

para novos dados exigidos após a concessão do registro dos produtos mencionados, pelo 
prazo de proteção remanescente concedido para o registro correspondente ou um ano 
contado a partir da apresentação dos novos dados, o que ocorrer por último 1190. 

A lei considera como “nova entidade química ou biológica” toda molécula ou 
organismo ainda não registrados no Brasil, podendo ser análogos ou homólogos a outra 
molécula ou organismo, independentemente de sua finalidade 1191. 

                                           
1187 Art. 3º A proteção das informações, definidas na forma dos arts. 1º e 2º e pelos prazos do art. 4º, implicará a: I - 
não-utilização pelas autoridades competentes dos resultados de testes ou outros dados a elas apresentados em favor de 
terceiros; II - não-divulgação dos resultados de testes ou outros dados apresentados às autoridades competentes, 
exceto quando necessário para proteger o público. § 1º O regulamento disporá sobre as medidas adequadas para a 
não-divulgação de tais informações por parte das autoridades às quais foram apresentadas, garantindo, porém, o seu 
livre acesso ao público em geral após o período de proteção a que se refere o art. 4º. § 2º Após o período de proteção, 
as autoridades competentes pelo registro deverão, sempre que solicitadas, utilizar as informações disponíveis para 
registrar produtos de terceiros, ressalvada a possibilidade de exigir outras informações quando tecnicamente 
necessário. 

1188 “Para a proteção estabelecida nesta Lei, considera-se nova entidade química ou biológica toda molécula ou 
organismo ainda não registrados no Brasil, podendo ser análogos ou homólogos a outra molécula ou organismo, 
independentemente de sua finalidade”. 

1189 “para os produtos que não utilizem novas entidades químicas ou biológicas, de cinco anos contados a partir da 
concessão do registro ou até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido 
no mínimo um ano de proteção”. 

1190 Nota Pedro Marcos Nunes Barbosa (citado adiante como “Barbosa”): Saliente-se que a supracitada exigência 
poderá advir do titular do registro [Vide artigo 3º, §2º, da Lei 7.809/89: “Os registrantes e titulares de registro 
fornecerão, obrigatoriamente, à União, as inovações concernentes aos dados fornecidos para o registro de seus 
produtos”], nas hipóteses alteração ou inovação no produto registrado, ou mesmo no exercício do poder de polícia do 
Estado [Vide artigo 9º, IV, da Lei 7.809/89: “a União adotará as seguintes providências: (...) controlar e fiscalizar a 
produção, a exportação e a importação”]. Como enfatizaremos abaixo, apenas os dados fornecidos por exigência da 
autoridade pública como condição para obter ou manter o registro serão protegidas neste caso.  

1191 Vide Carvalho 39.3.131. Segundo UNCATD, p. 530, “The data to be protected must relate to a “new chemical 
entity”. The Agreement does not define what should be meant by “new”. Members may apply a concept similar to the 
one applied under patent law, or consider that a chemical entity is “new” if there were no prior application for 
approval of the same drug. Article 39.3 does not clarify either whether newness should be absolute (universal) or 
relative (local). Based on the ordinary meaning of the terms used, Article 39.3 would not apply to new uses of known 



Dos atos jurídicos relativos ao objeto da exclusiva 

Reconhecendo o valor e disponibilidade econômica das informações confidenciais, a lei 
permite o seu “licenciamento”: durante o prazo de proteção, as informações poderão ser 
utilizadas pela autoridade competente para instruir ou justificar concessão de registro de 
terceiros desde que mediante prévia autorização do detentor do registro 1192. Fica claro 
que o titular das informações poderá, a qualquer tempo, autorizar seu uso para ou por 
terceiros.  

Prevê-se licença compulsória das informações, desde que decorridos dois anos da 
concessão do registro sem que tenha o produto sido comercializado no Brasil1193. A 
concessão segue procedimento análogo ao do licenciamento compulsório das patentes. 
Também haverá licença compulsória por interesse público e por infração à lei antitruste; 
neste último caso, poderá não haver obrigação de pagamento de remuneração ao 
titular1194.  

Ao fim da proteção, as informações serão de livre acesso e uso, salvo se continuarem 
como segredo de empresa na forma do art. 195 do CPI/96, e isso mesmo no tocante às 
informações industriais do titular do registro, não atinentes aos dados de toxidade – 
serão assim protegidas as informações incidentais, “visando a esclarecer processos ou 
métodos empregados na fabricação de produtos ou na obtenção das informações ou 
dados de que trata o art. 1º” 1195.  

Sobre isso, opina Pedro Marcos Nunes Barbosa: 

O §2º do artigo 9º merece hermenêutica cuidadosa, pois, à primeira 
leitura, aparentaria conceber sigilo – a posteriori – ao material objeto 
de exclusividade pretérita.  

                                                                                                                            
products, nor to dosage forms, combinations, new forms of administration, crystalline forms, isomers, etc., of existing 
drugs, since there would be no novel chemical entity involved”. Carlos Correa, Protección de productos 
farmacéuticos y agroquímicos ('productos regulados') en DR-CAFTA,, encontrado em 
http://www.ictsd.org/dlogue/2006-05-10/Docs/correa.pdf, vistitado em 22/12/2008. “Asimismo, el artículo 39.3 no 
exige la protección de datos ya divulgados. La protección es susceptible de aplicación únicamente a nuevas entidades 
químicas, esto es, compuestos que no han sido incluidos en un medicamento aprobado previamente en ninguna parte 
del mundo. Este concepto no incluye segundas indicaciones, nuevas formulaciones ni cambios en las dosis. Además, 
las autoridades reguladoras nacionales podrán exigir al solicitante, a fin de conceder la protección, que ofrezca 
pruebas de que la información para la cual se busca protección es el resultado de un esfuerzo significativo”. 

1192 Art. 5º Durante os prazos determinados no art. 4º, as informações definidas no art. 1º somente poderão ser 
utilizadas pela autoridade competente para instruir ou justificar concessão de registro de terceiros mediante prévia 
autorização do detentor do registro. 

1193 Art. 7º Durante os prazos de proteção, as autoridades competentes poderão utilizar, a pedido de terceiros, de 
forma compulsória, as informações de que tratam os arts. 1º e 2º para a concessão do registro de produto a terceiros, 
desde que decorridos dois anos da concessão do registro sem que tenha o produto sido comercializado no Brasil. 

1194 Art. 8º Poderá também ser concedida utilização compulsória para o uso de informações pelas autoridades 
competentes pelo registro, independentemente dos prazos mencionados no art. 7º, nos casos de: I - interesse público 
ou estado de emergência, declarados em ato do Poder Executivo Federal; II - violação do disposto na Lei nº 8.884, de 
11 de junho de 1994, conforme recomendação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

1195 Art. 9º Findos os prazos de proteção determinados no art. 4º, as informações de que trata esta Lei não mais 
serão consideradas confidenciais, podendo ser divulgadas e utilizadas, inclusive para a obtenção de novos registros. § 
1º Findo o prazo de proteção, será assegurado ao público em geral o livre acesso às informações apresentadas, sem 
prejuízo das demais normas de tutela à propriedade intelectual, ao meio ambiente, à saúde pública, ao consumidor e à 
defesa da concorrência. § 2º As demais informações técnicas ou científicas eventualmente apresentadas por exigência 
das autoridades competentes pelo registro, visando a esclarecer processos ou métodos empregados na fabricação de 
produtos ou na obtenção das informações ou dados de que trata o art. 1º, que constituírem segredo de indústria ou de 
comércio, serão mantidas confidenciais, podendo ser utilizadas internamente pelos órgãos de governo para fins de 
registro. 



No entanto, o teor só permite a continuidade daquilo que era objeto 
de segredo industrial do que extrapolar as exigências do órgão 
governamental, e não for coberto pela exclusividade. 

O direito de exclusiva, segundo a melhor doutrina 1196 , é:  

“conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da 
exploração (...) como contrapartida pelo acesso do público ao 
conhecimento dos pontos essenciais (...) no pressuposto de que é 
socialmente mais produtiva em tais condições a troca da 
exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela 
exclusividade temporária de direito”. 

Desta forma, não havendo publicidade dos dados, mesmo com a 
concessão de exclusividade, estar-se-ia propugnando o 
“enriquecimento sem causa” do titular. 

Cuidando do problema da chamada “exceção bolar” 1197, a lei diz que  

“Os atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à 
invenção protegida por patente, exclusivamente para a obtenção de 
informações, dados e resultados de testes para a obtenção do registro 
de comercialização, observarão o disposto no inciso VII do art. 43 da 
Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996”.  

O contexto regulamentar 

A lei se insere num contexto regulatório complexo, que é do direito registral sanitário. 
Proeminente neste contexto é o Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que, 
nominalmente, regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, mas que incorpora 
uma série de normas introduzidas pelo Decreto nº 5.981 de 6 de dezembro de 2006, que, 
por sua vez, refletem a matriz legal da Lei 10.603/2002, especialmente: 

“Art. 10-A. Os atos praticados por terceiros não autorizados, 
relacionados à invenção protegida por patente, exclusivamente para 
a obtenção de informações, dados e resultados de testes para a 
obtenção do registro, observarão o disposto no inciso VII do art. 43 
da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.” (NR) 

“Art. 10-B. A observância dos eventuais direitos de propriedade 
intelectual protegidos no País é de responsabilidade exclusiva do 
beneficiado, independentemente da concessão do registro pela 
autoridade competente.” (NR) 

“Art. 10-C. Os dados dos produtos registrados poderão ser utilizados 
pelos órgãos federais competentes responsáveis pelos setores de 
agricultura, saúde e meio ambiente para fins de concessão de 
registro, observado o disposto na Lei no 10.603, de 17 de dezembro 
de 2002.” (NR) 

                                           
1196 [Nota do original] BARBOSA, Denis Borges Barbosa. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 1997, p. 129. 

1197 “…some countries allow manufacturers of generic drugs to use the patented invention to obtain marketing 
approval — for example from public health authorities — without the patent owner’s permission and before the 
patent protection expires. The generic producers can then market their versions as soon as the patent expires. This 
provision is sometimes called the “regulatory exception” or “Bolar” provision”. Encontrado em 
http://www.wto.org/english/tratop_e/TRIPS_e/tripsfactsheet_pharma_2006_e.pdf, visitado em 29/12/2008. 



“Art. 12-A. Os processos de registro de produtos técnicos 
equivalentes e de produtos formulados com base em produtos 
técnicos equivalentes terão tramitação própria.” (NR) 

“Art. 25-A. O registro especial temporário para produtos técnicos, 
pré-misturas, agrotóxicos e afins que possuam ingredientes ativos já 
registrados no Brasil será concedido automaticamente pelo órgão 
registrante, mediante inscrição em sistema informatizado integrado 
ao Sistema de Informações sobre Agrotóxicos - SIA. 

Parágrafo único. Os critérios a serem observados para o registro 
automático de que trata o caput serão disciplinados em norma 
especifica.” (NR) 

Também significativa é a vigência da Instrução Normativa Interministerial Nº 49, de 20 
de agosto de 2002, mesmo após o decreto acima1198.  

Citemos extensamente Pedro Marcos Nunes Barbosa: 

O único, e importantíssimo, dispositivo que merece comentário do 
Decreto 3.029/99, que aprova o regulamento da ANVISA, é o artigo 
30 que consigna:  

“A Agência dará tratamento confidencial às informações técnicas, 
operacionais econômico-financeiras e contábeis que solicitar às 
empresas e pessoas físicas que produzam ou comercializem produtos 
ou prestem serviços compreendidos no Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, desde que sua divulgação não seja diretamente 
necessária para impedir a discriminação de consumidor produtor, 
prestador de serviço ou comerciante ou a existência de 
circunstâncias de risco à saúde da população”. 

Não parece haver grandes margens à hermenêutica da norma, no 
entanto, o tratamento confidencial não é delimitado no tempo, nem é 
assegurado, diretamente, um direito de exclusiva.  

O decreto 4.074/02 regulamentou a Lei 7.802/89, e, no tocante ao 
tema estudado, conceitua tópicos de registro sanitário bem como 
estipula quais dados devem ser apresentados, e como estes podem 
ser utilizados pela entidade estatal. 

Insta destacar o artigo 1º, XLII, que consigna ser: “registro de 
produto - ato privativo de órgão federal competente, que atribui o 
direito de produzir, comercializar, exportar, importar, manipular ou 
utilizar um agrotóxico, componente ou afim”. 

No entanto, na hipótese de terceiros não titulares de tecnologia 
tutelada por patente em vigor, obterem registro de produto, o direito 
de usus permanece obstado na forma do artigo 42, da Lei 9.279/96. 

Por sua vez, o Registro Especial Temporário, previsto no inciso 
subseqüente (XLII), trata de autorização governamental para que o 
interessado goze do direito previsto no artigo 43, I, da LPI. 

Em seguida, o artigo 2º estabelece a competência do MAPA, 
Ministério da Saúde (através da sua agência reguladora, ANVISA) e 
Ministério do Meio Ambiente (por meio do IBAMA), “estabelecer 

                                           
1198 Memória da Reunião do Comitê Técnico de Agrotóxicos, de 7/11/2007, na qual se reporta que a Consultoria 
Jurídica do MAPA entende pela vigência da norma.  



as diretrizes e exigências relativas a dados e informações a serem 
apresentados pelo requerente para registro e reavaliação de registro 
dos agrotóxicos, seus componentes e afins”. 

Por sua vez, o artigo 8º explicita a necessidade do prévio registro 
(contendo os “relatórios” e “dados” pertinentes) para que, mesmo os 
titulares de monopólio estatal, os interessados possam fazer uso dos 
agrotóxicos, seus componentes e afins. 

Posteriormente, o artigo 9º estabelece que toda inovação incidente 
sobre os dados que ampararam o registro do produto deve ser 
fornecido ao órgão registral, de modo que as informações 
consignadas sejam sempre atuais. 

Dispositivo interessante é o §3º, do artigo 10º, onde é regulado que:  

“o órgão federal de saúde informará ao requerente de registro por 
equivalência se o produto técnico de referência indicado contém ou 
não contém os estudos, testes, dados e informações necessários à 
avaliação do registro, no prazo de quinze dias da solicitação do 
registro de produto técnico por equivalência”. 

Na leitura do parágrafo supra, compreendemos que a informação 
sobre a existência de “estudos, testes, dados”, obviamente não 
contempla o fundo daqueles, e, portanto, funciona apenas como 
alerta ao pretendente do novel registro. 

O Decreto nº 4.074 ainda regula os procedimentos relativos ao registro por 
equivalência; assim, será mencionado abundantemente a seguir.  

Como se lêem os direitos conferidos pela lei 10.603/2002 

A proteção de dados apresentados para registro sanitário para a comercialização de 
produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes, agrotóxicos seus componentes e 
afins, prevista na Lei. 10.603/2002 assumiu a forma de direito exclusivo. Com efeito, o 
art. 3º da lei denega acesso aos dados apresentados pelos interessados no registro tanto 
quanto à divulgação dos mesmos, quanto pela utilização dos conhecimentos obtidos 
pelo ente público em favor de terceiros.  

Ora, não há dúvidas de que as informações a respeito de efeitos e toxidade dos produtos 
são dados essenciais para a prestação dos serviços regulatórios pelo Estado; essenciais 
tanto para a saúde humana quanto animal, e indispensáveis igualmente para a proteção 
dos recursos agrícolas e ambientais. Há assim interesse público, que é indisponível, no 
acesso de tais dados por parte da Administração Pública. Não pode o Estado deixar de 
ter acesso a esses dados para seu uso próprio, em resguardo da Sociedade. 

Do dever da Administração de garantir o sigilo 

De início, cabe verificar o estatuto jurídico do sigilo imposto à Administração por força 
da Lei 10.603/2002. Há norma geral de sigilo da Administração Federal 1199, mas, no 
caso, a norma específica se sobrepõe. Citamos aqui Pedro Marcos Nunes Barbosa: 

                                           
1199 Decreto nº 4553, de 27 de dezembro de 2002, que “Dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, 
documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da 
Administração Pública Federal, e dá outras providências”. Importam à nossas considerações os seguintes 
dispositivos: “Art. 2º São considerados originariamente sigilosos, e serão como tal classificados, dados ou 



Nesse sucinto capítulo, analisaremos os limites incidentes sobre o 
sigilo dado aos testes químicos sujeitos à regulação estatal, aqueles 
sujeitos à manutenção pública. 

A doutrina1200 bem explicita que: “os bancos de dados criados e 
mantidos pelo Poder Público (v.g.: Receita Federal, Cartório 
Eleitoral, etc.) ou pela atividade privada, com função pública 
(Serviço de Proteção ao Crédito, Companhias Telefônicas, Entidades 
Bancárias, etc.) hão de ficar absolutamente adstritos ao princípio da 
vinculação à finalidade dos dados, regra que exige que as 
informações recolhidas sejam utilizadas tão-somente com o escopo 
para o qual foram obtidas”. 

Assim, temos que os dados de testes químicos que ficam registrados 
perante a ANVISA, o MAPA e o IBAMA, ou outro órgão estatal, 
não possam - em tese - estar sob acesso irrestrito de quaisquer 
terceiros. 

Ademais, o atendimento da pretensão desmedida de terceiros, 
gradativamente, conduziria à descaracterização daquele cadastro - de 
finalidade específica - para banco de dados de utilização comum de 
todos os interessados. 

Em contra-partida, o disposto no artigo 5º, XII, o artigo 5º, XXXIII, 
determina que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. 

Apesar do dispositivo constitucional não se referir expressamente 
aos dados de testes sigilosos, o constituinte consignou o flagrante 
conflito de interesses, que deve ser ponderado para não submeter 
nenhuma parte ao abuso desenfreado. 

Comentando inciso ventilado, ensina CRETELLA: “A entidade 
pública pode negar, simplesmente, a informação solicitada e, nesse 

                                                                                                                            
informações cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar qualquer risco à segurança da 
sociedade e do Estado, bem como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida 
privada, da honra e da imagem das pessoas. Parágrafo único. O acesso a dados ou informações sigilosos é 
restrito e condicionado à necessidade de conhecer. Art. 5º Os dados ou informações sigilosos serão 
classificados em ultra-secretos, secretos, CONFIDENCIAIS e reservados, em razão do seu teor ou dos seus 
elementos intrínsecos.§ 3º São passíveis de classificação como CONFIDENCIAIS dados ou informações 
que, no interesse do Poder Executivo e das partes, devam ser de conhecimento restrito e cuja revelação não-
autorizada possa frustrar seus objetivos ou acarretar dano à segurança da sociedade e do Estado. Art. 7º Os 
prazos de duração da classificação a que se refere este Decreto vigoram a partir da data de produção do dado 
ou informação e são os seguintes: (...) III - confidencial: máximo de vinte anos; Art. 37. O acesso a dados ou 
informações sigilosos em órgãos e entidades públicos e instituições de caráter público é admitido: I - ao 
agente público, no exercício de cargo, função, emprego ou atividade pública, que tenham necessidade de 
conhecê-los; e II - ao cidadão, naquilo que diga respeito à sua pessoa, ao seu interesse particular ou do 
interesse coletivo ou geral, mediante requerimento ao órgão ou entidade competente. § 1º Todo aquele que 
tiver conhecimento, nos termos deste Decreto, de assuntos sigilosos fica sujeito às sanções administrativas, 
civis e penais decorrentes da eventual divulgação dos mesmos. § 2º Os dados ou informações sigilosos 
exigem que os procedimentos ou processos que vierem a instruir também passem a ter grau de sigilo idêntico. 
(...)Art. 66. Na classificação dos documentos será utilizado, sempre que possível, o critério menos restritivo 
possível.  

1200 VASCONCELOS, Antonio Vital Ramos. Proteção constitucional ao sigilo. São Paulo: Revista Forense, Vol. 
323, p. 39. 



caso, deve impetrar-se mandado de segurança contra a violação de 
direito líquido e certo, mas a entidade pública pode indeferir o 
pedido, motivando-o com a própria Constituição (...) alegando o 
direito de sigilo”1201. 

Na exegese da norma do inciso XXXIII, vê-se claramente que ela 
também não englobou as informações sujeitas ao sigilo por 
imposição do legislador ordinário. Na hermenêutica mais 
conservadora, temos que as “informações” tangenciadas pelo texto 
seriam aquelas de origem irrestrita. 

Por sinal, sirva de atenta recomendação a serena advertência oriunda 
da Consultoria-Geral da República no sentido de que "se a lei 
reveste de sigilo determinados atos estatais, excepcionando, desse 
modo, com fundamento em expressa permissão constitucional, o 
princípio geral da publicidade, torna-se defeso ao aplicador da 
norma legal - administrador ou julgador - fazer aquilo que ela, na 
cláusula de reserva, não permite"1202. 

A exclusiva como uma barreira de acesso ao mercado 

Assim, a Administração tem o dever de resguardar os dados apresentados, na forma da 
Lei 10.603/2002. É esse um interesse jurídico constitucionalmente sancionado.  

Mas também existe outro interesse jurídico-constitucional contraposto ao descrito na 
seção anterior, e igualmente imposto à Administração. Trata-se da liberdade 
constitucional plenamente assegurada pelo art. 1º, IV e art. 170 da Constituição, que é a 
do livre exercício da atividade empresarial, sem peias e sem artificialidades. A 
concorrência livre é um interesse não só dos agentes econômicos, mas também – e 
principalmente – da população, a quem interessa legitimamente o fluxo de bens no 
mercado, a preço e acesso os mais livres quanto possível.  

Qual a natureza dessa negativa de acesso à informação? Impedindo que a Administração 
Pública utilize o conhecimento de que tem para os fins de favorecer maior 
concorrência no mercado, a exclusividade da Lei 10.603 se constitui uma barreira de 
entrada ao mercado.  

Embora não se trate de um monopólio econômico, pois – em tese – a replicação do 
mesmo teste pelo concorrente facultaria tal entrada (na inexistência de patente ou 
cultivar), certo é que o não-uso da informação de que a Administração dispõe traz uma 
ineficiência econômica em favor exclusivo da parte que fez o investimento para fazer os 
testes.  

Note-se que tal exclusividade não protege uma contribuição ao conhecimento 
tecnológico de todos, como ocorre no caso da patentes, que são publicadas para 
aumento da técnica. Essa exclusividade impede a entrada no mercado mesmo das 
empresas que tenham capacidade tecnológica para levar a inovação ao mercado. O que 

                                           
1201 JÚNIOR, José Cretella. Comentários à Constituição brasileira de 1988. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1989, 1ª Edição, p. 432. 

 

1202 VASCONCELOS, Antonio Vital Ramos. Proteção constitucional ao sigilo. São Paulo: Revista Forense, Vol. 
323, p. 41. 



tal exclusividade garante é uma vantagem comparativa para quem tem disponibilidade 
econômica para gastar, e não quem tem capacidade tecnológica1203.  

Inúmeros outros public goods são produzidos pelas empresas para ganhar acesso ao 
mercado, sem que isso importe em exclusividade de tais dados; o investimento em 
reportar suas informações para acesso ao mercado de capitais, por exemplo, exigido 
pela nossa Comissão de Valores Imobiliários, tem natureza similar aos dados de testes.  

Não é o custo da informação ou o investimento que justificaria, neste caso, uma 
proteção por exclusividade. O fato de que tais informações de mercado de capitais não 
possam ser utilizadas primariamente pelos competidores para ganhar seu próprio acesso 
ao mercado ilustra exatamente a natureza específica da vedação da Lei 10.603: ela é 
dirigida não como compensação de investimento, mas como barreira de entrada de 
competidores. 

Esta caracteristica afilia a exclusividade da Lei 10.603 à noção jurídica de 
monopólio1204, como como desenhada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente:  

1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a 
desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se 
presta a explicitar características da propriedade, que é sempre 
exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado as 
expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem".  

2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies.  

(I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a 
propriedade industrial, monopólio privado; e  

(II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia.  

(STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 
16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18) 

Pode-se argumentar que o sigilo de dados, como monopólio ou oligopólio natural, 
merece total respeito do Estado, aliás como parte da mesma liberdade de concorrência 
protegida pela Constituição. O princípio da livre concorrência impede que o Estado 
intervenha no agente econômico para dele extrair esse monopólio natural da detenção de 
infomações de testes. Assim, não inova em nada a Lei ao exigir que a autoridade 

                                           
1203 Na narrativa da associação internacional de classe da indústria farmacêutica (não genéricos): "For example, 
research-based pharmaceutical companies in the United States invested $21.8 billion in R&D in 1998, a 10 % 
increase over 1997. With forty percent of these R&D expenditures going to pre-clinical functions and thirty percent 
going towards completing the Phase I, II, and III clinical trials required by the FDA, seventy percent of all R&D 
expenditures in the United States go to gain regulatory approval. A new drug costs, on average, $500 million and 
requires as long as 15 years to develop, if preclinical and clinical trial phases are taken into account. Only three out of 
ten drugs introduced in the United States from 1980 – 1984 had returns higher than their average after-tax R&D 
costs. Comprehensive drug testing in the clinical trial stage alone can cost $150 million or more for a single 
medication, and only 10 % - 20 % of drugs ever clear the full set of pre-clinical and clinical trials". International 
Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations, Encouragement of new clinical drug development: the role 
of data exclusivity, http://www.eldis.org/assets/Docs/29224.html, visitado em 29/12/2008. 

1204 Para uma distinção entre a noção jurídica e a noção econômica de monopólio, vide BARBOSA, Denis 
Borges . Nota Sobre as Noções de Exclusividade e Monopólio em Propriedade Intelectual. Revista de Direito 
Empresarial da UERJ, Rio de Janeiro, p. 109-141, 2006, ou Revista Juridica - Faculdades Integradas Curitiba. 
Curitiba - Paraná:, 2005, v. 18, p. 69-101, encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc. 
Igualmente, Why Intellectual Property May Create Competition Problems, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1006085.  



pública não divulgue dados sigilosos ao público. A não ser, como a lei o diz, e não 
carecia de dizer, no que tal divulgação seja “necessária para proteger o público” 1205. 

Outra coisa, no entanto, é impor à autoridade pública que finja desconhecer o que 
conhece, a toxidade e outros dados, em exclusivo proveito do fornecedor dos dados1206. 
Essa segunda restrição já não tem a mesma natureza do dever de proteger os dados 
íntimos do requerente do registro. Têm em comum as duas hipóteses apenas o interesse 
do requerente em excluir concorrentes. 

Aqui se contrapõem em difícil conciliação dois princípios básicos: a restrição que 
impede terceiros de entrar no mercado, ainda que a autoridade pública tenha os dados 
necssários para proteger o público, restrição que é correlativa ao investimento feito pelo 
registrante, e o princípio do acesso livre ao mercado por todos agentes econômicos leais 
e capazes. 

O princípio da interpretação restritiva dos monopólios 
juridicos 

Em campo análogo, o das patentes, uma conciliação é feita entre o interesse do público 
em que se façam pesquisas e desenvolvimentos inovadores, aumentando o 
conhecimento geral, e o interesse do investidor que assum os riscos e custos desse 
investimento. O aproveitamento de todos dos novos conhecimentos é restrito por tempo 
certo, como meio de incentivar a assunção de custos e riscos, mas apressando o 
conhecimeto público das tecnologias. Não é o que ocorre no caso.  

Na hipótese em estudo, justificar-se-ía, se se pudesse justificar, a exclusividade em 
função exclusiva do investimento feito. Mas a complexa conciliação neste caso não 
elimina a inexorabilidade da política pública de interpretação restritiva desta norma que 
nega a liberdade de acesso aos mercados pelos concorrentes do primeiro registrante. Tal 
se dá pelo princípio universal de que a liberdade de iniciativa é a regra, e a restrição a 
tal liberdade a exceção.  

Diz quanto ao ponto Luis Roberto Barroso, numa seção de parecer, sob o título “O 
privilégio patentário deve ser interpretado estritamente, pois restringe a livre iniciativa e 
a concorrência” 1207: 

Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular da patente é um 
privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da 
ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser 
estrita, não extensiva1208. Repita-se: o regime monopolístico que caracteriza o privilégio 
patentário justifica-se por um conjunto de razões, que serão apreciadas a seguir, mas, 

                                           
1205 Como nota Laurie, op. Cit; “The larger question remains—why trade secret law should automatically trump 
public health concerns. If the courts can find no justification in law for balancing private property rights against the 
public interest, it is time for the Congress to step in and make the need for such a balance explicit”. 

1206 Não há deslealdade no uso dos dados pelo ente público, ao admitir a registro produtos que sabe serem 
suscetíveis de comercialização. Como nota Carvalho, 39.3.68, “This is far from traditional repression against unfair 
competition, for there is no fraudulent intent in a generics manufacturer that requests a governmental agency to 
approve a bioequivalent product without the burden of developing its own data. That would be an attempt to free ride 
on the originator's data; that might be an act of attempted parasitism; but there would be no fraud”. 

1207 Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação 
constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida 
anteriormente à sua entrada em vigor, Revista Forense – Vol. 368, Pág. 245 

1208 [Nota do original] Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 1980, pp. 227 e 234-237. 



em qualquer caso, configura um regime excepcional e, portanto, só admite interpretação 
estrita1209. 

Tal entendimento não é peculiar do sistema constitucional brasileiro. Diz a decisão da 
Suprema Corte dos Estados Unidos em 1989, num acórdão unânime do caso Bonito 
Boats 1210, que enfatizou esse direito constitucional ao acesso livre à informação e seu 
uso no mercado: 

The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free 
trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their 
inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to 
promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation 
are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy. 

 A mesma Corte põe claro que não só há um direito ao uso da informação no mercado, 
mas que esse direito é de fundo constitucional: 

“[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, found in Art. I, § 8, cl. 8 of 
the Constitution and in the implementing federal statutes, of allowing free access to 
copy whatever the federal patent and copyright laws leave in the public domain.” 
Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234, 237 (1964) 

 
E, no tocante exatamente à interpretação restritiva, disse a Suprema Corte dos Estados Unidos em Sears, 
Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964), relator Mr. Justice Black: 

“(...) Once the patent issues it is strictly construed”. 

Assim, no sistema constitucional, não se dará mais alcance ao conteúdo legal dos 
direitos de patente do que o estritamente imposto para cumprir a função do privilégio – 
de estímulo ao investimento – na mínima proporção para dar curso à satisfação de tais 
interesses.  

Mas há uma diferença significativa entre a exclusiva de patentes e a exclusiva de dados 
da Lei 10.603/2002. Naquele, arguir-se-á, a vedação é para o uso da mesma tecnologia; 
aperfeiçoamentos, desde que dotados dos requisitos mínimos da lei, serão igualmente 
patenteados, mas sempre sujeitos à dependência da patente inicial. Nada disso correria 
no caso de dados de testes, pois a simples repetição dos mesmos testes facultaria a 
entrada no mercado do competidor.  

Isto considerado, há no entanto que levar em conta a enormidade que os investimentos 
em questão se afiguram para os segundos requerentes, que transforma essa distinção em 
meramente especulativa. A repetição dos testes fere a racionalidade econômica, ao 
refazer investimentos para nenhum ganho social. Assim, um contexto igual, de restrição 

                                           
1209 [Nota do original] A interpretação estrita de normas de exceção é tema pacífico na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal: “(...) A exceção prevista no § 5º do art. 29 do ADCT ao disposto no inciso IX do art. 129 da parte 
permanente da Constituição Federal diz respeito apenas ao exercício da advocacia nos casos ali especificados, e, por 
ser norma de direito excepcional, só admite interpretação estrita, não sendo aplicável por analogia e, portanto, não 
indo além dos casos nela expressos, nem se estendendo para abarcar as conseqüências lógicas desses mesmos casos, 
(...).” (STF, ADIn. nº 41/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 28.6.91) 

1210 BONITO BOATS, INC. V. THUNDER CRAFT BOATS, INC., 489 U.S. 141 (1989), O'CONNOR, J., Relator, 
decisão unânime da Corte. Vide também In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) 
(“[T]here exists a fundamental right to compete through imitation of a competitor’s product, which right can only be 
temporarily denied by the patent or copyright laws.”). Do próprio acórdão citado acima: “The defendant, on the other 
hand, may copy [the] plaintiff’s goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the 
plaintiff in their sale.” Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 157 (1989) (quoting Crescent 
Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co., 247 F. 299, 301 (2d Cir. 1917) (L. Hand, J.)). West Point Mfg. Co. v. Detroit 
Stamping Co., 222 F.2d 581, 589 (6th Cir. 1955) (“The identical imitation of the goods of another does not in itself 
constitute unfair competition.”). 



à liberdade de iniciativa, impõe a mesma leitura restritiva da Lei 10.603/2002, de forma 
a maximizar o ganho social dessa exclusividade1211.  

Princípio da interpretação restritivas das normas de 
intervenção do Estado 

Além disso, no que toca às ações do ente público, a Lei é, como dissemos, uma norma 
de direito administrativo. Conferindo poderes à autoridade, com vistas a tutela do 
interesse público e privado numa ponderação complexa, não pode ser lida de forma a 
expandir tais poderes além do limite outorgado.  

Com efeito, para assegurar a exclusividade instituída pela Lei 10.603, o Estado intervém 
no domínio econômico, ao se coibir, em benefício do investidor, de propiciar maior 
competição no mercado e, com isso, instituir barreiras legais à sua entrada, em prejuízo 
da maior disponibilidade dos produtos e, com toda probabilidade, de preços compatíveis 
com um ambiente competitivo.  

Como se deve lembrar, a Constituição restringe estritamente o Estado de atuar no 
domínio econômico, especialmente no que tange à restrição à concorrência: 

> Supremo Tribunal Federal 

(LEX - JSTF - Volume 274 - Página 217) RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO Nº 193.749-1 – SP. Tribunal Pleno (DJ, 
04.05.2001). Relator: O Senhor Ministro Carlos Velloso. Redator 
para o Acórdão: O Senhor Ministro Maurício Corrêa. Recorrente: 
Drogaria São Paulo Ltda.Advogados: Luiz Perisse Duarte Junior e 
outros. Recorrida: Droga São Lucas Ltda.-ME . Advogados: Ezio 
Marra e outros. EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
CONSTITUCIONAL. LEI Nº 10.991/91, DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO. FIXAÇÃO DE DISTÂNCIA PARA A INSTALAÇÃO DE 
NOVAS FARMÁCIAS OU DROGARIAS. 
INCONSTITUCIONALIDADE. 

1. A Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização do Poder 
Público, salvo nos casos previstos em lei.  

2. Observância de distância mínima da farmácia ou drogaria 
existente para a instalação de novo estabelecimento no perímetro. 
Lei Municipal nº 10.991/91. Limitação geográfica que induz à 
concentração capitalista, em detrimento do consumidor, e implica 
cerceamento do exercício do princípio constitucional da livre 
concorrência, que é uma manifestação da liberdade de iniciativa 
econômica privada. Recurso extraordinário conhecido e provido. 
ACÓRDÃO. (...) . Brasília, 04 de junho de 1998.  

Desta forma, no que tange à exclusividade, ou seja, o feito da norma de restrição a 
terceiros, cabe uma leitura restrita1212; no tocante à ação do Estado, a Lei não confere 

                                           
1211 Esse entendimento decorre não só da funcionalização das propriedades constitucionais para o 
atendimento de sua dimensão social, como – se entendido que os dados de testes estejam inclusos na 
categoria de “criações industriais” da propriedade industrial – da cláusula final do art. 5º, XXIX da CF88.  

1212 Inclusive, como já mencionado, em favor do dever geral de informação, como nota o Decreto nº 4553, de 
27 de dezembro de 2002, Art. 66. Na classificação dos documentos será utilizado, sempre que possível, o 
critério menos restritivo possível. 



poderes ampliativos de tutela do interesse privado, mas impõe exata atenção para os 
interesse público subjacentes1213.  

Conclusão 

Assim que se propõem conclusões quanto à interpretação das normas que garantem 
exclusividade a certos dados sigilosos, oferecidos aos órgãos regulatórios para registro 
sanitário de defensivos agrícolas. São elas: 

a) A exclusiva assegurada pela Lei 10.603 assegura ao titular do registro o direito 
de proibir a Administração tanto de dar acesso à informação a terceiros quanto 
de utilizar tais informações para viabilizar registro de terceiros, mesmo sem a 
eles dar acesso.  

b) No entanto, a mesma exclusiva faz nascer simultanea e necessariamente um 
direito subjetivo especial - em favor dos concorrentes - de pleno acesso e uso 
dos dados sempre que facultado ou não proibido pela lei, ao fim do prazo e em 
todos os limites e flexibilidades assegurados.  

c) A Administração é vinculada a atender aos dois interesses simultâneos, e a dar 
prestígio a ambos sob o imperativo de que favorecer a concorrência é um 
interesse social relevantíssimo.  

d) Tratando-se a exclusividade dos dados de testes de uma restrição de entrada ao 
mercado, cabe tanto à Administração como a quaisquer interessados uma leitura 
restrita, pro-competitiva, da suas normas de regência;  

e) Tratando-se de norma de direito administrativo, ou melhor, de Direito 
Econômico, no tocante à ação interventiva do Estado, a Lei não confere poderes 
ampliativos de tutela do interesse privado, mas impõe exata atenção para os 
interesse públicos subjacentes.  

f) Como a proteção por exclusiva não realiza uma obrigação internacional a que o 
Brasil tenha se afiliado, não há nenhum motivo para fugir aos imperativos de 
contenção e aplicação restritiva que o sistema legal brasileiro impõe.  

                                           
1213 Cabe incidentalmente lembrar de que a barreira de mercado instituída pela Lei 10.603 teria de evidenciar sólido 
amparo na CF88, o que ainda não teve o cuidado necessário. Com efeito, lembra Barroso, loc. Cit.: “Trata-se 
naturalmente de uma exceção radical ao regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que apenas o 
poder constituinte pode criar monopólios estatais, não sendo possível instituir novos monopólios por ato 
infraconstitucional. A lógica no caso do privilégio patentário é a mesma. Em atenção a outros interesses considerados 
importantes, a Constituição previu a patente, uma espécie de monopólio temporário, como um direito a ser outorgado 
aos autores de inventos industriais (CF, art. 5º, XXIX)“. A CF88 teria previsto esta exclusiva, como o fez para as 
patentes? 



Ativos intangíveis como garantia 
 

 

Denis Borges Barbosa e Ana Beatriz Nunes Barbosa (Atualizado em Janeiro de 2009) 

 

Tradicionalmente não se vislumbrava, pela intangibilidade, a possibilidade de se 
oferecer tais bens como garantia. Entretanto, o assunto em tela ganhou importância 
recentemente, quando se verificou o primeiro exemplo fático no qual foi aceito um bem 
intangível para garantir um negócio jurídico.  

O Korea Development Bank (KDB) outorgou um empréstimo de 900 milhões à Plasma 
Lamp Corp sem garantias salvo a patente detida por esta venture capital especializada 
em lâmpadas fluorescentes. Tal empréstimo, efetuado mediante acordo com o Korean 
Intellectual Property Office (KIPO), é o primeiro do gênero e visa içar pequenas e 
medias empresas com alta tecnologia e potencial de negócio que sofrem com falta de 
recursos.1214 

Outra iniciativa semelhante é verificada deu-se no Japão.1215  

Há também uma previsão de que haja aceitação de tais bens como garantia na Índia no 
futuro.1216 

O tema também encontra-se em pauta na mídia. Vejamos parte de texto da Boston 
Bussiness Journal de 3/06/2005 entitulado IP is an attractive -- and tricky -- form of 
collateral: 

Mortgaging intellectual property to raise operating capital is not a 
new concept. At larger, more stable businesses, putting up IP as 
collateral happens "every hour of every day," says David Byer, a 
lawyer and partner in the IP practice of Boston law firm Kirkpatrick 
& Lockhart Nicholson Graham LLP. For emerging companies, the 
task is more tricky. 

It hasn't happened all that much," says Suzanne Glassburn, a 
corporate lawyer with Boston-based Nutter, McClennen & Fish LLP 
who specializes in early-stage businesses. Glassburn advises clients 

                                           
1214 http://korea.be/content/view/424/133 

1215 In the largest lending backed by intellectual property in Japan, Tomen Corp. affiliate Arysta Life-Science Corp. 
has used its agrochemical patents as collateral for a ¥35.5 billion syndicated loan from the UFJ, Sumitomo Mitsui, 
Aozora and Sumitomo Trust banking groups. Mitsubishi Trust is also launching a program allowing companies to 
place dormant patents in trust accounts where the beneficiary rights will be sold to investors. 
1216 Although at the moment, investing organizations and banking community in India are not accepting patents as 
collateral, it is bound to come into vogue soon. There are many approaches to put a price tag on biotechnological 
inventions such as the cost of invention, the market and income from licensing. However, it is important to realize 
that intellectual property (IP) has a value cycle, which has three distinct stages. The first stage is the growth phase 
during which technology and market development takes place. As the technology matures and the market uncertainty 
is lowered, the value of IP increases. The second stage is when the value of IP reaches a peak and the revenue 
generation reaches a maximum and the third stage is the period when the "net present value" drops due to competing 
products entering the market. Therefore, the evaluation of IP has to be made carefully by allocating weightings to a 
number of factors such as duration of IP protection, market forces and the size of the stage II window of opportunity.  
Management of Intellectual Property  - The Driver of Biotechnology Industry   Thursday, January 06, 2005  

 



against any such move, given the high price should the business 
falter: "If you lose your only asset, you have no company."  

The difficulty and risk arise because valuing the intellectual property 
at emerging businesses is hard to do. A more mature company -- say, 
with some VC under its belt -- might have developed its IP to the 
point where it can be licensed to other companies and generate 
revenue. The startup can then demonstrate the concrete value of its 
IP, and a lender is more likely to accept the IP as collateral 

A newborn startup, however, might only have one novel molecule 
for drug development or one nifty technique for carving 
microelectronic components. Determining the value of that can be 
more art than science. The lender assigns more risk to the IP and 
gives the startup less money, while the company has mortgaged 
more of its potential growth for immediate capital.  

The easiest items to put up as collateral are patents, since the U.S. 

Patent and Trademark Office at least allows a startup to 
demonstrate it has clear title to the intellectual property. Still, banks 
might discount the value of patent because of its inherent risk. For 
example, a competitor might design a product "around" the patent, 
rendering the IP worthless, or the PTO might rescind a patent if it 
finds that it issued the patent by mistake.  

Cabe, então, uma análise pormenorizada sobre o tema.  

Para dar bens como garantia é preciso constatar o seguinte se há ativos para tanto e 
podem ser utilizados para garantir alem de utilizá-los.  

O que são Ativos Intangíveis e o valor de troca dos mesmos 

Iudícibus1217 assim define: 

Ativo pode ser conceituado como algo que possui um potencial de 
serviços em seu bojo, para a entidade, capaz, direta ou 
indiretamente, imediata ou no futuro, de gerar fluxos de caixa. 

Tulio Ascarelli,1218 tratando sobre o mesmo tema, considera o bem 
intangível como a antecipação razoável de receita futura 

La disciplina giuridica della concorrenza è, per dir cosí, sempre 
proiettata sullo svolgimento di una futura attività del soggetto; non 
atiene ad una ripartizione di utilità presenti, ma a una tutela in 
relazione a utilità future e più precisamente alla  probabilità  di 
conseguirle in funzione dello svolgimento di una attività economica 
nei confronti di terzi. 

 

Numa economia concorrencial, o bem intangível é uma criação estética, um 
investimento em imagem, ou uma solução técnica que consiste, em todos os casos, 
numa oportunidade de haver receita pela exploração de uma atividade empresarial. Ou, 
como queria Vivante, configura a expectativa de receita futura .  

                                           
1217  2000, p. 145 
1218Teoria della concurrenza e dei Beni Imateriali, Giufrè, 1958, p. 38 



Assim, vê-se que os ativos intangíveis estão bastante relacionados com a intangibilidade 
do lucro futuro, tratando-se de bens-oportunidade.  

Logo, havendo tutela jurídica assimilável à propriedade não só sobre coisas, mas sobre 
oportunidades de mercado, tais bens terão valor de troca.  

Tal característica já era notada no Jus intraturae das cidades italianas do quatrocento, 
que é um dos marcos históricos da criação de um direito próprio da economia 
capitalista.  

Nesta época, o artesão ou mercador que tomava em aluguel sua oficina ou loja e criava 
uma clientela centrada no local de seu comércio ou indústria, adquiria o direito de haver 
do proprietário do imóvel, que o intentasse despejar, um pagamento pela valorização do 
ponto. O ius intraturae, portanto, era exatamente o reconhecimento de que o valor dos 
lucros razoavelmente esperados pelo exercício da atividade empresarial deveria ser 
somado ao do imóvel locado, constituindo a parte não tangível da propriedade . 

Na atualidade, tal “propriedade sobre o valor de troca” é algo da experiência cotidiana, 
pedestre, de qualquer advogado forense.  O cálculo do valor de um fundo de comércio, 
no caso de denegação de renovatória ou da apuração de haveres, não é outra coisa senão 
o reconhecimento fático da existência de um valor intangível, somado ao das coisas 
físicas, a que o direito assegura proteção. 

Logo, tal capacidade de obter créditos resulta, seja da localização do 
estabelecimento, seja da qualidade dos seus produtos ou serviços, ou 
da eficácia da veiculação publicitária; sendo aquilo capaz de captar, 
entre os concorrentes igualmente disputando o mesmo mercado, a 
boa vontade da clientela. Trata-se, então do goodwill do direito 
anglo-saxão, ou a clientela na versão latina. 

Mas a creditibilidade resulta, também, do exercício do poder 
econômico.   

Um local é bom ou ruim para a clientela em razão do custo da alternativa de se valer de 
outro fornecedor e poder de negar-se a fornecer é equivalente a este custo alternativo; o 
mesmo ocorre com vantagem qualitativa, real ou induzida publicitariamente. 
Inexistindo outro fornecedor, no mercado ou setor considerado, o poder econômico 
obtido pelo empresário tende a ser infinito, limitado apenas pela possibilidade de o 
público deixar de necessitar o produto ou serviço. 

Ativação do valor dos bens intangíveis e Princípios contábeis 
e tributários da ativação dos bens imateriais titulados e não 
titulados 

O pronunciamento internacional IAS 381219 define um ativo 
intangível como:  "um ativo não monetário identificável sem 
substância física, mantido para uso na produção do fornecimento de 
bens ou serviços, para ser alugado a terceiros, ou para fins 
administrativos".  

 

Para o reconhecimento e contabilização de um ativo intangível, o IAS 38 condiciona à 
exigência de preencher a definição de um ativo intangível e a possibilidade de estimar o 

                                           
1219 OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP Nº 01/2005 



custo desse ativo com segurança. Além disso, a entidade deve avaliar a probabilidade da 
geração de benefícios econômicos futuros por esses ativos "que representem a melhor 

estimativa da administração em relação ao conjunto de condições econômicas que 
existirão durante a vida útil do ativo.”  

A lei reconhecendo a importância de intangíveis criou uma conta específica para seu 
reconhecimento contábil: 

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo: 

        VI – no intangível: os direitos que tenham por objeto bens 
incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos 
com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. 
(Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)   

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo 
os seguintes critérios: 

        VII – os direitos classificados no intangível, pelo custo 
incorrido na aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de 
amortização; (Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007) 

 

 O reconhecimento no ativo deverá observar as demais regras para contabilização. 

Constarão do Intangível, os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados 
à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de 
comércio adquirido (art. 179, VI da Lei das S.A.s com redação dada pela Lei 11.638 de 
2007), devendo tais bens serem avaliados pelo custo incorrido na aquisição deduzido do 
saldo da respectiva conta de amortização (art. 183 VII da Lei 6.404 atualizada)1220. 

Há diversas e variadas definições de bens e os intangíveis1221. Não nos cabe, neste 
pequeno texto, analisar a todas estas1222. 

Deve-se, no entanto, notar que há intangíveis com duração finita e indefinida. Este 
aspecto é importante para eventual amortização de tais bens1223.  

                                           
1220 Vide normas do Pronunciamento nº 04 CPC sobre reavaliação. 

1221 Sobre bens intangíveis vide: BARBOSA, Denis, O Bem Intangível, http://denisbarbosa.addr.com/imateriais.htm 
acesso em 01.09.09. 
1222 No entanto, note-se que, de acordo com o Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 04, 
aprovado pela Deliberação 553/08 da CVM: “Alguns ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que 
possuem substância física, como um disco (como no caso de software), documentação jurídica (no caso de licença ou 
patente) ou em um filme. Para saber se um ativo que contém elementos intangíveis e tangíveis deve ser tratado como 
ativo imobilizado ou como ativo intangível, nos termos do presente Pronunciamento, a entidade avalia qual elemento 
é mais significativo. Por exemplo, um software de uma máquina-ferramenta controlada por computador que não 
funciona sem esse software específico é parte integrante do referido equipamento, devendo ser tratado como ativo 
imobilizado. O mesmo se aplica ao sistema operacional de um computador. Quando o software não é parte integrante 
do respectivo hardware, ele deve ser tratado como ativo intangível. 

Entre outros, o presente Pronunciamento aplica-se a gastos com propaganda, marcas, patentes, treinamento, início das 
operações (também denominados pré-operacionais) e atividades de pesquisa e desenvolvimento. As atividades de 
pesquisa e desenvolvimento destinam-se ao desenvolvimento de conhecimento. Por conseguinte, apesar de poderem 
gerar um ativo com substância física (p.ex., um protótipo), o elemento físico do ativo é secundário em relação ao seu 
componente intangível, isto é, o conhecimento incorporado ao mesmo.” Em 
www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/Atos_Redir.asp?Tipo=D&File=%5Cdeli%5Cdeli553.doc acesso em 19.01.09. 
1223 O International Accounting Standards 38, padrão internacional aplicável a vários intangíveis, dispõe que bens de 
duração indeterminada não serão amortizados. Vide http://www.iasplus.com/standard/ias38.htm acesso em 16.01.09. 



Eram amortizáveis, ao teor da Lei 4.506/64, art. 58 1, todos os direitos de duração 
limitada no tempo, entre os quais a lei enumera as patentes de invenção, fórmulas e 
processos de fabricação, direitos autorais, licenças, autorizações ou concessões e os 
custos de aquisição, prorrogação ou modificação de contratos e direitos de qualquer 
natureza, inclusive de exploração de fundos de comércio.  

 

Com a mudança das normas aplicáveis, temos que intangíveis em regra, serão 
amortizados1224 proporcionalmente pelo prazo de sua duração, pelo método linear 
exceto se estes não tiverem uma vida útil definida (Pronunciamento nº 04 Comitê De 
Pronunciamentos Contábeis).  

Pelo Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 04, a amortização 
deve ser iniciada a partir do momento em que o ativo estiver disponível para uso e deve 
cessar na data em que o ativo é classificado como mantido ou, ainda, na data em que ele 
é baixado (quando for vendido ou não houver expectativa de benefícios econômicos 
futuros). Levar-se-á em conta a estimativa de vida útil do bem.  

No caso de intangíveis reavaliados, conforme permitido pelo Pronunciamento nº 04 do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, deve-se notar que a amortização acumulada na 
data da reavaliação deve ser: 

atualizada proporcionalmente à variação no valor contábil bruto do ativo, para que esse 
valor, após a reavaliação, seja igual ao valor reavaliado do ativo; ou 

eliminada contra o valor contábil bruto do ativo, atualizando-se o valor líquido pelo 
valor reavaliado do ativo.  

Já os ativos intangíveis com vida útil indefinida não devem ser amortizados, mas deve-
se testar a perda de valor de tais bens face ao valor recuperável com o seu valor contábil 
anualmente; e sempre que existam indícios de que os ativos possam ter perdido valor.  

Ativação dos bens gerados pela própria empresa 

Fábio Konder Comparato nota a aplicabilidade a novo direito da noção de “bens 
empresariais”, diversos dos bens que foram adquiridos ou dados em aporte de capital à 
empresa.  

Ora, o balanço é uma estrutura de compensação de crédito e débitos a terceiros, sendo o 
capital próprio integralizado (ou o patrimônio líquido, já num sentido mais econômico) 
o índice de débito aos sócios; em princípio, não há, nele, lugar para os valores auto-
gerados, como, por exemplo, o próprio potencial de lucratividade.  

Atualmente, o Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 04 dispõe 
que goodwill internamente gerado não deverá ser contabilizado.  

                                           
1224 Observa-se que em determinados casos, a amortização poderá ser acelerada, conforme previsto da Lei de 
Inovação (10.973 de 2004), que, emitida antes das alterações à Lei das S.A.s, dispunha o quanto se segue: Art. 17.  A 
pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais: (...) III - depreciação acelerada, calculada pela 
aplicação da taxa de depreciação usualmente admitida, multiplicada por dois, sem prejuízo da depreciação normal das 
máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos, destinados à utilização nas atividades de pesquisa 
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ; IV - amortização acelerada, 
mediante dedução como custo ou despesa operacional, no período de apuração em que forem efetuados, dos 
dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica 
e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis no ativo diferido do beneficiário, para efeito de apuração 
do IRPJ. 



 

A mesma regra ainda considera que Marcas, títulos de publicações, listas de clientes e 
outros itens similares, gerados internamente, e gastos incorridos com estes não devem 
ser reconhecidos como ativos intangíveis. 

O Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 04, considera que além 
de atender às exigências gerais de reconhecimento e mensuração inicial de ativo 
intangível, a entidade deve aplicar os requerimentos e orientações para verificar se um 
ativo intangível deve ser contabilizado: 

a)   Nenhum ativo intangível resultante de pesquisa (ou da fase de 
pesquisa de projeto interno) deve ser reconhecido. Os gastos com 
pesquisa (ou da fase de pesquisa de projeto interno) devem ser 
reconhecidos como despesa quando incorridos; e 

b) Um ativo intangível resultante de desenvolvimento (ou da fase de 
desenvolvimento de projeto interno) deve ser reconhecido somente 
se a entidade puder demonstrar todos os aspectos a seguir 
enumerados: 

 

viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele 
seja disponibilizado para uso ou venda; 

intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo; 

capacidade para usar ou vender o ativo intangível; 

forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos 
futuros. Entre outros aspectos, a entidade deve demonstrar a 
existência de mercado para os produtos do ativo intangível ou para o 
próprio ativo intangível ou, caso este se destine ao uso interno, a sua 
utilidade; 

disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos 
adequados para concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o 
ativo intangível; e 

capacidade de mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao ativo 
intangível durante seu desenvolvimento. 

 

Note-se que somente poderão ser computados os valores correspondentes à soma dos 
gastos incorridos a partir da data em que o ativo intangível atende os critérios de 
reconhecimento e não os anteriormente efetuados. 

O reconhecimento de despesas relacionadas aos intangíveis também é regulado no 
Pronunciamento CPC nº 04. 

Ativação de know how e outros valores imateriais não titulados 

A teoria contábil faz distinção entre bens intangíveis identificáveis (as patentes, as 
cartas-patentes de instituições financeiras, as marcas, etc.) e os não identificáveis (o 
know-how, o aviamento em geral, etc.). 

Aqueles são passíveis de cessão singular, registrada nas demonstráveis contábeis, estes, 
só são registrados quando cedidos como parte de um conjunto de bens estruturados para 
a produção empresarial - e, acreditamos, já atuando num mercado determinado. 



Como ativar, pois, o know-how ou o resultado de serviços técnicos, que não sejam 
objeto de cessão conjunta com um estabelecimento ? Como classificar o know-how 
próprio? 

 

É preciso perceber que, além de não serem identificáveis, as tecnologias sem patente ou 
registro de cultivar, assim como os signos distintivos sem registro, não são objeto de 
direitos exclusivos (ou direitos de exclusiva).  

Convém enfatizar, contudo que o aspecto econômico de um estabelecimento, mais do 
que seu aspecto físico, deve ser levado em conta na ativação de bens intangíveis não 
identificáveis.  

Antes das alterações legislativas consideramos que não havia impedimento à ativação 
no imobilizado de uma tecnologia não privilegiada, mesmo adquirida sem o apoio de 
um conjunto físico de bem desde que se portasse, com a transferência, a cessão da 
clientela da cessionária.  

Por exemplo, a firma “a” opera no mercado “y” com a tecnologia “x”; ao transferir a 
tecnologia, compromete-se a não concorrer em tal mercado, com a mesma ou qualquer 
outra tecnologia. A expectativa de receita parece, em tese, ser suficientemente sólida 
para permitir a ativação no imobilizado. 

Mesmo neste caso, defendemos, em 1980, a posição que não caberia a conferência ao 
capital das tecnologias não patenteadas. Acreditávamos, então, que o requisito de 
penhorabilidade - como garantia dos credores - é essencial a todos os bens e direitos 
componentes do capital das empresas.  

A possibilidade constante do CPC, de penhora do próprio going concern, do 
estabelecimento ativo, veio porém modificar a convicção de que em certas hipóteses a 
conferência é perfeitamente possível, sem caminhar em detrimento da prudência que 
deve presidir a contabilização dos ativos. 

Atualmente, as regras do Pronunciamento 04 do CPC supra citado, aplicam-se. 

Conferência ao capital de bens auto-gerados em outra empresa 

Em relação aos bens gerados por terceiros, cabe a análise se poderão eles (que, salvo o 
caso indicado logo acima, não têm valor contábil) serem contribuídos ao capital de 
outra. 

Não admitimos na conferência ao ativo, em atenção ao princípio da garantia dos 
credores e da co-obrigação dos sócios, os bens intangíveis desprovidos de valor certo e 
que não se entranhem em direitos exclusivos - como, por exemplo, são exclusivas as 
marcas registradas, o software, os cultivares, as patentes ou os desenhos industriais; ou 
seja, os que não emergem na contabilidade de um going concern, pelo princípio de 
conservadorismo daquela arte. Estes ativos podem ser avaliados, mas não 
contabilizados quando auto-gerados. 

Nos Estados Unidos, a Opinion 17 do SFAS 142 alterou a idéia antes existente de que 
as marcas não seriam amortizáveis, tendo em vista que estes têm, na verdade, vida útil 
indeterminada. Assim, reconhece-se a possibilidade de reconhecer os ativos intangíveis 
quando adquiridos pelo seu valor justo e que estes devem ser reavaliados anualmente 
para fins de estimativa de sua recuperabilidade de forma especializada nos termos do 



FASB Statement nº 142. O valor será sempre limitado de forma máxima ao valor 
existente no ano anterior ou quando da aquisição1225.  

 

Só entendemos possível o reconhecimento desse valor em uma única circunstância: se 
houver simultaneamente uma cessão de clientela, representada, por exemplo, por pactos 
de não concorrência, e transferência de outros ativos pertinentes à manutenção do fluxo 
de receita, importando numa antecipação razoável da receita futura proveniente de tal 
parcela do mercado. Ou seja, quando haja uma cessão (ainda que parcial) de uma 
universalidade, que garante uma cessão de clientela já existente. De toda sorte, toda 
ativação terá que obedecer os critérios gerais para tanto. 

Avaliação de Intangíveis 

Para ativação de bens é preciso que os mesmos sejam antes avaliados. Este é o maior 
problema no tocante aos bens objeto do presente estudo. Rubens Requião já dizia: 
“patentes de invenção, marcas, são difíceis de avaliar com exatidão”.1226 As várias 
formas de calcular o valor da patente (ou demais ativos) tendem a repetir o sistema de 
avaliação dos fundos de comércio. 

 Avaliação de goodwill 

Tratando de avaliação de goodwill, Iudicibus entende que estes devem ser considerados 
sobre tripla perspectiva: 

excesso do preço pago pela compra de empreendimento ou patrimônio sobre o valor de 
mercado de seus ativos líquidos;  

nas consolidações, como excesso de valor pago pela companhia mãe por sua 
participação sobre ativos líquidos da subsidiária; e  

valor atual dos lucros futuros esperados, descontados por seus custos de oportunidade 

Assim, as empresas não registram o goodwill como o valor atual dos lucros criado ou 
mantido devido às dificuldades quanto a problemas de objetividade.  

Esse seria expresso pela diferença entre lucro projetado para períodos menos o valor do 
patrimônio líquido expresso a valores de realização no início de cada período  
multiplicado pela taxa de custo de oportunidade (risco zero); cada diferença é dividida 
pela taxa desejada de retorno (custo de capital). 

Já Hendriksen e Van Breda consideram que a mensuração se dá:  

por meio da avaliação de atitudes favoráveis da empresa. 

por meio do valor presente da diferença positiva entre lucros futuros esperados e o 
retorno considerado normal sobre investimento (sem goodwill). 

Por meio de uma conta geral de avaliação - diferença entre valor da empresa (total) e 
seus ativos líquidos tangíveis e intangíveis individuais. 

 

                                           
1225 Intangible Assets: Minutes of the August 17, 2005 Board Meeting www.fasb.org  

1226 Rubens Requião, Direito Comercial, vol. I, p. 274 



Para cálculo, aplica-se a formula que considera o patrimônio líquido a valores de  
realização identificável em momento zero (PLo); a taxa de retorno de investimento 
aplicado a lucro projetado de período tal que tem risco nulo (Li)  (r); e a taxa desejada 
de retorno (j que é maior que r).  

Lucro em excesso = Li - rPLi-1    (1 + j)i 

O goodwill (G) é calculado somando todos os cálculos de períodos 
G= L1 - rPL0   +  L2 - rPL1  +  ....  + Ln - rPLn-1 
   1 + j          (1 + j)2                   (1 + j)n 

O goodwill (G) é calculado somando todos os cálculos de períodos 

 

G= L1 - rPL0   +  L2 - rPL1  +  ....  + Ln - rPLn-1 
   1 + j          (1 + j)2                   (1 + j)n 

 

Valor atual de empreendimento (VAE) - PLo+ G  
 
Ou seja: VAE =    L      onde  r = j  
             J  
Valor atual líquido 

 

G= valor atual dos fluxos de caixa gerados pelo empreendimento # custos dos 
elementos que geram tal fluxo 

 Avaliação de marcas 

A Avaliação de marcas é usualmente efetuada através da combinação: 

avaliação com base na diferença financeira e de ativos (como é a da goodwill); e 

considerações aspectos de mercado da marca (fidelidade, duração, notoriedade) 

Reavaliação de Intangíveis - Problemas 

Numa perspectiva de investimento externo,  o GAAP, Statement of Financial 
Statements nº 142, diz que: 

os bens intangíveis e goodwill que tenham período de validade 
indeterminado, não serão amortizados, mas sim deverão ser testados 
anualmente de acordo com teste de recuperabilidade 

Assim, somente é admissível a contabilização de ativos intangíveis adquiridos, nos 
termos do SFAS 142 (9) e estes serão, reavaliados, de acordos com as regras do GAAP, 
para efeitos de impairment ou teste de recuperabilidade como vimos acima.  

No entendimento prévio da CVM, segundo o Parecer de Orientação  15/87, se proíbia a 
reavaliação de ativos baseados no seu fluxo de caixa futuro, bem como a reavaliação de 
ativos intangíveis (marcas, patentes, goodwill). 

 



Vale notar que neste parecer se entende que a amortização do ágio, no caso de fundo 
de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas, somente deve ser feita no uso da 
alienação ou perecimento do investimento a que se referir. 1227 

Não obstante, o Regulamento do Imposto de Renda assim dispunha (ainda não 
modificado): 

RIR Art. 385.   § 2º  O lançamento do ágio ou deságio deverá 
indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico (Decreto-
Lei nº 1.598, de 1977, art. 20, § 2º): 

I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada 
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade; 

II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em 
previsão dos resultados nos exercícios futuros; 

III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas 

Art. 386.  A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em 
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação 
societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o 
disposto no artigo anterior (Lei nº 9.532, de 1997, art. 7º , e Lei nº 
9.718, de 1998, art. 10): 

I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja 
o de que trata o inciso I do § 2º do artigo anterior, em contrapartida à 
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;  

II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que 
trata o inciso III do § 2º do artigo anterior, em contrapartida a conta 
de ativo permanente, não sujeita a amortização. 

Notava-se, então, certo descompasso entre tais entendimentos. 

Não obstante, o Pronunciamento CPC nº 04, aprovado pela Deliberação 533 da CVM, 
de Novembro de 2008, passou a aceitar a reavaliação ou impairment de certos ativos 
com mercado ativo, adaptando-se ao padrão internacional. 

Importância de Intangíveis no Financiamento e os mesmos 
como Garantia 

Não obstante tal dificuldade de avaliação, uma vez ultrapassada a mesma, a valoração 
pode ser bastante útil. Vejamos as considerações do Bank of América Business Capital 
de 2004: 

Valuing Intangibles 

While asset-based lenders historically have relied on tangible assets, 
over the past few years there has been a growing interest in using 
intangibles or intellectual property such as brand names, trademarks 
and patents as collateral.   

Given the current availability of credit and in this borrower's market, 
asset-based lenders may begin including a larger percentage of 
intangible assets in the collateral pool.  This doesn't necessarily 

                                           
1227 Verificamos que a CVM em posicionamento informal, já entendia a possibilidade de se aplicar tal teste de 
recuperalidade a qualquer espécie de ativo – e-mail de 17.11.2005 do Sr. Wagner de Aquino. Não houve, há época 
especificação se o teste seria idêntico para goodwill. 



increase the lender's risk exposure if the value of the intangible is 
carefully appraised. 

Approaches for appraising intangibles typically are based on some 
form of discounted cash flow.  

 For example, to value a trade name, the most common approach is 
the relief-from-royalty method.  It considers how much revenue a 
company could generate by licensing a trade name that it owns.  
Trade names already being licensed, and generating existing royalty 
streams, can be valued with a high degree of accuracy.   

For brands that aren't currently licensed, comparable licensing 
agreements can be used to estimate the royalty rate a given brand 
should command in the current market. 

Intellectual properties, such as a brand name, can have a significant 
impact on recoveries in the event of liquidation.   

Although intangible valuations need to be reviewed carefully when 
being considered as collateral support, in some cases, tangible fixed 
assets may actually be harder to sell.  For established brand names, 
real value can be justified because revenue can be generated through 
licensing agreements.  

A utilização de bens como garantidores de obrigação tem problemas que se 
caracterizam por três aspectos: 

 

O bem é suscetível de garantia (Penhor?)  

O Bem é suscetível de execução (Penhora)? 

Há uma estrutura de registro do ônus (penhor e penhora?) 

Patentes 

O INPI admite fazer anotação de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre pedido ou 
patente, produzindo efeitos em face de terceiros quando de sua publicação.1228  

Ou seja, a documentação das suas mutações objetivas e subjetivas é elemento 
importante da vida dos direitos.1229  

Validando a empenha e penhorabilidade de patentes Pontes1230 assim comenta: 

PENHOR - O direito real de exploração (= a patente, eliptícamente) 
é empenhável. Tem-se de exigir a forma escrita, com a indicação da 
soma garantida, o nome do outorgado, título e data. Para efeitos em 
relação a terceiros, tem de ser feita a anotação e o título fica 
arquivado no Departamento Nacional da Propriedade Ihdustrial, à 
semelhança do que se passa com as licenças (Decreto-lei n. 7.903, 
art. 52).  

                                           
1228 (Art. 59 II e 60) 

1229 Assim é que cabe anotar à margem do registro de concessão de patentes (Art. 59.) a cessão, com a qualificação 
completa do cessionário; qualquer limitação (por exemplo – a nulidade parcial determinada judicialmente) ou ônus 
que recaia sobre o pedido ou a patente (como, por exemplo, a penhora); e as alterações de nome, sede ou endereço do 
depositante ou titular. 
1230 § 1.945 e 1.948. 



Pode dar-se que o penhor esteja incluído no penhor do fundo de 
emprêsa, ou de algum património; mas, para que tal ocorra, é preciso 
que conste do negócio jurídico, porque o título do estabelecimento e 
a clientela se entendem inclusos, não as patentes de invenção e as 
demais patentes. ... 

Penhora e execução forçada de patente 

1. PENHORA. -- A patente é penhorável, salvo se há cláusula de 
impenhorabilidade, ou se resulta ser impenhorável em virtude de lei. 
Penhorável também é o direito de usufruto, o direito oriundo de 
licença voluntária ou obrigatória. Se já foi pedida a patente, o direito 
formativo gerador é nenhorável 

 Marcas 

Semelhantemente às patentes, o INPI admite fazer anotação de qualquer limitação ou 
ônus que recaia sobre pedido ou marca, produzindo efeitos em face de terceiros quando 
de sua publicação.1231 Logo, podemos concluir que seria facilmente concluída a penhora 
ou ônus sobre determinada marca. 

Não obstante, há decisões judiciais que aparentemente contrariam tal possibilidade, 
entendendo que tal penhora somente deve ocorrer em última hipótese e que pode ser 
rejeitada como garantida de dívida.  

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) confirmou a 
decisão que suspendeu a penhora de todas as marcas -- Nordeste, Varig Brasil, Smiles e 
Varig Travel -- que pertencem à Viação Aérea Rio-Grandense. 

De acordo com o TRF-4, em setembro de 2003, o desembargador federal João Surreaux 
Chagas tinha concedido o pedido da empresa aérea, suspendendo a ordem expedida pela 
Justiça Federal de Porto Alegre. 

A companhia recorreu ao TRF-4 depois que a 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais da 
capital gaúcha, a pedido da União, determinou a expedição do mandado de penhora e 
avaliação das marcas, em agosto de 2003. 

De acordo com a Varig, a penhora da razão social é inadmissível, pois não se trata de 
marca ou patente, mas sim da própria denominação da companhia, “bem personalíssimo 
e indisponível”. 

Em seu voto, Chagas, relator do processo no tribunal, entendeu que a penhora é uma 
medida excepcional que deve ser adotada “apenas na ausência de todos os bens 
anteriormente arrolados”. 

Para o desembargador, embora uma execução fiscal tenha como fim a satisfação do 
crédito de quem a promove, ela deve tentar evitar, “de todas as formas possíveis, a ruína 
do devedor”. 

O magistrado lembrou que o nome Varig está associado a todos os produtos e serviços 
que a companhia fornece, somando-lhes prestígio e credibilidade, inclusive 
internacional. Assim, afirmou, a denominação constitui parte importante, senão 
essencial, do seu patrimônio, sendo “inegável que a impossibilidade de utilizá-lo 
poderia inviabilizar definitivamente a continuidade das suas operações”. 

                                           
1231 (Art. 59 II e 60) 



Chagas ressaltou que devem ser buscadas todas as alternativas possíveis antes de se 
decretar a penhora das marcas. Isso a fim de que a medida não seja a causa da 
paralisação da empresa, que desenvolve atividade de “inegável importância para o 
país”. Os prejuízos, finalizou, poderiam ser incalculáveis, inclusive para terceiros.1232 

Já o Tribunal de Justiça de Porto Alegre, considerou que uma marca comercial de 
empresa devedora, desconhecida e com enorme passivo tributário, mostra-se de difícil 
alienação, justificando a recusa do credor em aceitar tal garantia.1233 Noutro caso, 
entendeu que o credor não pode ser obrigado a aceitar nomeação à penhora incidente 
sobre marca comercial, sem nenhum dado concreto que lhe atribua  valor econômico 
atual.1234 

Semelhantemente, Pontes De Miranda, assim dispõe:1235  

Os próprios adeptos da transmissibilidade livre da marca opõem-se à 
livre executabilidade forçada. Seria a desordem, dizem. Ter-se-ia 
essa sem aquela. No sistema jurídico brasileiro, não se tem o 
princípio da livre transmissibilidade, nem o da livre 
empenhabilidade, nem o da livre executabilidade. Marca é pertença. 
Transfere-se, empenha-se, executa-se forçadamente, ligando-se ao 
fundo de emprêsa ou ao gênero de indústria ou de comércio de que é 
pertença. 

Mas é preciso que já seja pertença ou ainda seja pertença. Se ainda 
não no é, não pode estar dependente de fundo de emprêsa, ou de 
gênero de indústria ou de comércio o sinal dis tintivo. Se não mais é 
pertença, ou porque foi destruído o fundo de emprêsa, ou o gênero 
de indústria ou de comércio, ou porque alienou aquêle ou alienou 
êsse o titular daquele ou dêsse e titular da pertença, cessando a 
pertinencialidade, pode ser transferida a propriedade do sinal 
distintivo, como pode ser penhorado êle, ou arrestado, ou 
seqüestrado ou sujeito a alguma outra medida de constrição.  

Sòmente quanto ao nome comêrcial, que é nome de pessoa e sinal 
distintivo de pessoa, não se pode dar isso, porque, com a cessação 
das respectivas atividades, por parte do titular, ocorre a extinção do 
direito ao nome comercial 

O Tribunal Federal da Segunda Região e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já 
adotaram posicionamento validando tal penhora, entretanto:  

Ementa - Execução Fiscal - Nomeação à  penhora de marcas 
industriais - Penhora de 30% do faturamento da empresa - 
Impossibilidade - Aplicação do art.620 do C.P.C - Precedentes do 
S.T.J. I. A  penhora sobre o faturamento da empresa configura 
penhora do próprio estabelecimento comercial, industrial ou 
agrícola, só se admitindo se infrutífera a tentativa de se penhorar 
outros bens. II. Sendo o valor das marcas de propriedade industrial 

                                           
1232 AI 2003.04.01.038864-4/RS Revista Consultor Jurídico, 27 de agosto de 2004  

1233 AGRAVO DE INSTRUMENTO VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Nº 70004889481 PORTO 
ALEGRE 

1234 AGRAVO DE INSTRUMENTO VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Nº 70006752935 -COMARCA DE 
PORTO ALEGRE 
1235 Tratado, § 2.205 



oferecidas pelo devedor de valor superior à própria dívida, há 
suficiente garantia para que discuta posteriormente, em sede de 
embargos. III. Aplicação do art.620 da Lei de Ritos, segundo o qual 
a execução fiscal deve ser feita pelo modo menos gravoso para o 
devedor. 1236 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL – MARCA – PENHORA – ADMISSIBILIDADE “O 
devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com 
todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições 
estabelecidas em lei” (CPC, art. 591). A marca industrial – como 
bem integrante do patrimônio da empresa devedora, de valor 
economicamente mensurável – pode ser penhorada. ACORDAM, 
em Sexta Câmara Civil, por votação unânime, dar provimento 
parcial ao recurso. 

 

Outra decisão interessante do Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro, assim concluiu: 

 Ato administrativo que declara a caducidade de registro de marca, 
requerido por interessado com fundamento no art. 94 da Lei 
5.772/71 - Cód. Prop. Indl. - Seus efeitos são "ex nunc". da mesma 
forma o pedido de registro, porque este somente poderá ser 
requerido após a declaração de caducidade daquele outro registro, 
quando a marca reverta ao domínio público. Enquanto não for titular 
do registro, o interessado tem apenas expectativa de direito e com 
base nela não pode ingressar com embargos de terceiro contra o 
novo titular da marca, que a adjudicou em leilão juidicial, decorrente 
de penhora realizada em data muito anterior à declaração de 
caducidade, que não poderia ter sido declarada porque o INPI tomou 
conhecimento da penhora, tornando o uso das marcas indisponível. 
Apelo rejeitado, porque a apelante é carecedora do direito de 
ação.1237 

 Cultivares 

Em relação aos cultivares,1238 há previsão de igual anotação e publicação dos atos que 
se refiram, entre outros, à declaração de licenciamento compulsório ou de uso público 

                                           
1236 RJ Orgão Julgador: QUINTA TURMA Data da Decisão: 11/04/2000 TRF200069217 

1237 (TACív.-RJ -- unân. da 5.a Câm., reg. em 03-12-91 -- Ap 9349/91 -- juiz Gustavo Leite -- Editora Abril S/A x 
Gráfica Portinho Cavalcanti Ltda. AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 34283 Processo: 98.02.50798-9 UF:  
1238 “O cultivar, definido como a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente 
distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação 
própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível 
de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem 
como a linhagem componente de híbridos. É, assim, em primeiro lugar a variedade de qualquer gênero ou espécie 
vegetal superior. Não se protegem espécies animais, e nem elementos infracelulares, ou tidos pela ciência aplicável 
como espécies ou gêneros vegetais inferiores.  
A  Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, veio a instituir a Lei de Proteção de Cultivares. A lei foi  regulamentada pelo 
decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997, nela criando-se também, com caráter consultivo e de assessoramento ao 
SNPC, a Comissão Nacional de Proteção de Cultivares - CNPC.” 
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restrito, suspensão transitória, extinção da proteção ou cancelamento do certificado, por 
decisão de autoridade administrativa ou judiciária. 1239 

 Direitos Autorais 

Pontes também admite a penhorabilidade de direitos autorais:1240 

 

1. ADMISSIBILIDADE. - O bem intelectual é suscetível de 
penhor. Tudo se passa à semelhança do penhor de bens corpóreos. A 
forma escrita é exigida. Tem-se de dizer, precisa mente, o valor do 
débito e qual o bem incorpóreo, a obra, que se empenha. Em 
conseqüência, nada obsta a que o titular do direito de propriedade 
sôbre o original (bem corpóreo) o empenhe e o titular do direito 
autoral de exploração (bem incorpóreo) o empenhe. a ,outrem, ou à 
mesma pessoa. Nem a que, sendo o mesmo o titular de um e de outro 
direito, os empenhe à mesma pessoa ou a pessoas diferentes. 

1. PENHORA E OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. - O 
direito autoral de exploração por exibição, ou por multiplicação, ou 
representação, é penhorável e, em geral, constringivel, mas é de 
exigir-se, está claro, que tal exploração seja possível. Se - A 
escreveu as suas memórias e proibiu que se publicassem antes de 
passarem dez anos, não se pode dizer que ainda não nasceu o direito 
autoral de exploração, mas sim que depende de ~o o exercício. Já é 
penhorável. 

Situação Fática - Exemplos 

A fim de melhor esclarecer a questão tratada, devemos exemplificar com diversas 
possibilidades: 

a) A empresa “a” gerou tecnologia para a qual obteve patente. O privilégio constará do imobilizado pelo seu 
custo de aquisição, ou seja, as retribuições do INPI e custos de agência (salvo reavaliação do ativo); 

b) A empresa “a” vende sua patente para a sociedade “b” , pelo valor de mercado; para 
“b”, a patente, que lhe é necessária para a exploração de objeto social, figurará no 
imobilizado pelo valor de aquisição) Idem, mas ao invés de venda, houve conferência 
ao capital; a patente ficará no ativo pelo valor de avaliação; 

c) A empresa “a” gerou tecnologia para a qual obteve patente. O privilégio constará do 
imobilizado d) A empresa “a” desenvolve tecnologia imprivilegiável. Não haverá 
ativação da mesma (salvo reavaliação do ativo); 

d) A empresa “a”, que detém segredos de indústria (ou clientela, etc.) com os quais 
opera o estabelecimento X, vende ou confere como capital à sociedade “b” o 
estabelecimento, computando no seu preço o segredo transferido; o todo vai ao ativo 
imobilizado de “b”; 

e) A sociedade “b” compra tecnologia de “a”, mas não adquire um estabelecimento 
desta última. Se a tecnologia puder ser classificada como “assistência técnica”, há 
dedutibilidade; se não, há ativação do diferido. 

                                           
1239 Art. 24.. § 2º.  

1240 § 1.895. Penhor § 1.896. Constringibilidade 



Doutrina 

Vale transcrever alguns trechos que podem simbolicamente identificar as principais 
questões aqui tratadas. 

Em interessante texto sobre o papel de Propriedade Industrial em levantar recursos, 
Christopher Kalanje (Role of IP in Raising Finance) assim comenta e exemplifica: 

Commercial lenders extend loan when satisfied on creditworthiness 
of the borrower (i.e the borrower has legal ownership rights on 
proposed property to be used as security) and the ability of the 
borrower to use the underlying IP asset as security i.e not tied-up in 
other commitments like licensing, joint venture, merger and 
acquisition negotiations e.t.c. 

IP backed transaction is a form of future cash flow transaction. 
However, caution must be taken because unlike other type of future 
cash flow transactions IP transactions are highly dependent on 
popular tastes and technological change. 

Examples of use of IP assets as collateral: 

– Michael Jackson was reported to have borrowed US $ 200m from 
Sony using the Beatles’ catalogue as collateral 

- 1997 David Bowie issued 10-year asset-backed bonds using future 
royalties on publishing rights and master recording from 25 albums 
recorded before 1990. He raised US $ 55 million 

 

William J. Kramer and Chirag B. Patel, também em interessante artigo sobre 
Securitisation of intellectual property assets in the US market sugerem: 

To structure an intellectual property royalty financing transaction, it 
may be necessary to create a special purpose vehicle (‘SPV’) or 
special purpose entities (‘SPE’) similar to those used in creating 
other asset-backed securities. Such SPEs function as separate legal 
entities with separate independent directors and the SPE collects and 
administers the cash flows generated by the intellectual property.  

A variation of such a structure involves creating an intellectual 
property holding company as a subsidiary of the parent company 
where the intellectual property holding company licenses the 
intellectual property to third party licensees. The SPE borrows 
money from lenders with the licence rights as collateral and uses the 
licence royalties from licensees to pay the interest to the lenders. 

Loans collateralised by title to intellectual property 

Another type of securitisation involves loans collateralised by title to 
intellectual property. Here, a company holding a number of patents 
in its portfolio can borrow a percentage of the value of the portfolio 
using the patent portfolio as collateral. This method of financing is 
particularly useful for a small inventor who has valuable patents but 
who is cash strapped to develop products and markets based on such 
patents. Such loans allow the inventor to generate cash without 
giving equity.  

Valuing intellectual property is a controversial issue. A lender 
offering a loan backed by intellectual property can use one of a 



number of valuation methods such as the market value method, the 
cost method, the discounted cash flow (‘DCF’) method, the 
technology risk reward unit method (TRRU™) (valuing a patent 
right as call option on the claimed technology and using a model 
similar to the Black-Scholes option pricing model) to value the 
patent portfolio of the borrowing company.  

A lender may use more than one of these methods to value a patent 
portfolio, or obtain a valuation from more than one outside vendor, 
to get a most probable value for the patent portfolio. For example, 
independent sources such as ‘Pl-x’ (See http://www.Pl-x.com), ‘M-
cam’, (See http://www.m-cam.com) may be used to provide 
valuation. 

Sale/licence-back transactions 

An intellectual property sale/licence-back transaction is a means to 
monetise intellectual property assets that currently have a high 
market value. (...)  a parent company with an intellectual property 
portfolio transfers the intellectual property assets and rights to an 
SPE, generally wholly owned by the parent company, and where the 
SPE licenses the intellectual property assets back to the parent 
company. The SPE may get a loan from a financial institution using 
titles to the intellectual property received from the parent company 
as a collateral and use the loan proceeds to reimburse the parent 
company. 

Já Norman Siebrasse & Catherine Walsh em Leveraging Knowledge Assets 
comentam: 

Cultural inertia is sometimes suggested as a reason for the reluctance 
of traditional financial institutions to engage in IPR-based financing. 
However, the research provides no reason to believe that access to 
IPR-based collateral is negatively influenced by an irrational lack of 
appreciation of the value of IPRs on the part of financial institutions.  

Indeed, the contrary is suggested by the emergence, despite legal 
hurdles, of specialized IPR-based lending techniques by lenders in 
some industries, film financing in particular 

Limited legal life 

The legal protection afforded intellectual property rights is based on 
the theory that economic reward provides an incentive to would-be 
inventors and artists. But this must be balanced against the public 
interest in free access to the accumulated intellectual capital of 
human knowledge so as to promote further cycles of innovation.  

The balance between these two policies is achieved by limiting the 
duration of the legal existence of patents and copyrights, at the 
conclusion of which the knowledge falls into the public domain and 
can be exploited by anybody without legal interference. 

Limited economic life 

IPRs have a limited economic life that can be much shorter than 
their legal life: “IP by its very nature is concerned with innovation, 
and because it is a monopoly granted to encourage further 
innovation, there is a fundamental problem in the valuation of IP: 



that IP can be made worthless through becoming obsolete in the 
market place.”  

The tendency to obsolescence is particularly accelerated for some 
forms of IPRs. For instance, computer software that “implements 
cutting edge technology can become fatally inferior to newly 
developed products in just a short time. 

Because the realizable value of the IPR may have become negligible 
by the time the debtor defaults and the creditor seeks to enforce its 
security, lenders must have the expertise to anticipate the extent to 
which this risk afflicts the particular borrower’s IPRs and discount 
the value of the collateral accordingly.  

Even when existing circumstances suggest every reason for 
confidence in a lucrative return, the duration of the practical life of 
an IPR is still unpredictable to some degree since it is dependent in 
part on future factors beyond the control of the debtor (e.g. superior 
research efforts by competitors or unanticipated product 
deficiencies). This is also true of trade-marks, which may depend on 
future fashion trends and marketing for their value. 

Idiosyncratic value 

Some IPRs, such as many of the patents in the portfolio of a R&D 
intensive company, have no ready market. This is not to say that 
there is no market at all (although there may not be), but  each IPR is 
to some extent unique and so valuing the asset is more difficult than 
in the case of more fungible goods, such as wheat or televisions, 
which are routinely traded on an established market. This increases 
the cost of valuing the collateral and so increases the cost of using it 
as security, particularly if the IPR is to be the primary 

The idiosyncratic value problem particularly acute if the enterprise is 
a new one without a proven track record that is in need of financing 
to fund it through the early development stage. For these would-be 
borrowers, access to financing is essentially limited to those 
financial institutions with sufficient accumulated experience to 
assess the credibility of the enterprise’s business plan for the 
particular category of IP under development. 

Royalty Guarantee 

It may be thought that valuation is not as serious a problem where 
the lender is primarily relying on the royalty payments derived from 
IPRs. After all, here the collateral is a monetary receivable. 
However, the valuation uncertainties surrounding IPR rights have an 
impact on a secured creditor’s determination of whether the likely 
future royalties derived from  the IPRs will be sufficient to fully 
amortize the secured obligation.  

High Use Value Versus Low Liquidated Value 

The value of IPRs is often much higher in the hands of the debtor 
compared to its value in the hands of a new user. For instance, 
patents and copyrights may be only aspects of an overall product that 
relies for part of its value on the know-how embodied in the 
debtor/owner or in a “hybrid, patent-trade secret 



Because the value of the IPR is thus dependent on unique 
characteristics of the particular debtor/owner, it may have little 
market value in the traditional secured lending sense under which a 
lender depends on the liquidated value of the collateral as protection 
against the risk of non payment by the debtor 

Unlike loans collateralized by real or personal property where the 
obligor normally pays a pre-determined monthly sum, intellectual 
property royalties are frequently paid based upon sales, and sales can 
vary widely and unexpectedly, especially if a band becomes 
unpopular or a patent is declared invalid or is superceded by a better 
product. 

Mister notar, ainda, os comentários de Bruno Amable, Jean-Bernard Chatelain,  Kirsten 
Ralf em “Deep Pockets”, Collateral Assignments of Patents, and the Growth of 
Innovations: 

transfers of property rights over the income of patents should 
become enforceable -not only against the debtor, but also against 
competing creditors (”perfection”)- at low cost. Lenders have to be 
protected against the borrower’s ability to transfer, abandon or 
license the patent collateral and against the borrower’s  lack of 
continued patent maintenance, prosecution and exploitation 

Fazendo uma análise da delicadeza d tema, Howard P. Knopf1241 dispõe: 

For many years, a community that includes intellectual property and 
commercial lawyers and academics has pointed out the difficulties 
and uncertainties inherent in the use of intellectual property as 
collateral for financing.  

The problem is an important subset of a greater issue, which is how 
the law can best serve the facilitation of the raising of capital for 
both emerging and established enterprises that have valuable 
property other than real estate. 

            The Valuation of Intellectual Property 

Whether at the particular “deal” level, the balance sheet level, or the 
stock market level, there is much art and less science involved in the 
valuation of intellectual property. For example, generally accepted 
accounting principles (GAAP) in particular have been very 
conservative in reflecting the value of intellectual property on a 
company’s financial statements.  

It has been shown that, for example, the market capitalization of 
Coca-Cola was $145,195 million at a time when its book value 
based upon assets recognized in its financial statements was only 
about 13% of this amount, namely $19,145 million. The difference is 
arguably the value of Coca-Cola’s intangible assets in its trademarks 
and its secret formulae. 

At a more transactional level based upon particular items of 
intellectual property, valuation can be very complex. As indicated 
elsewhere in this paper, any intellectual property, even if registered, 
is vulnerable to attack on the basis of validity. In the case of patents, 

                                           
1241 SECURITY INTERESTS IN INTELLECTUAL PROPERTY: AN INTERNATIONAL COMPARATIVE 
APPROACH 



the attack will usually be based upon allegations that the invention 
was obvious or was anticipated by prior art. 

Em pronunciamento oficial, o Departamento Europeu de Patentes1242 assim estabeleceu: 

By the end of 2007, Basel II will entitle banks to measure credit 
risks internally if they opt for the ‘advanced internal ratings-based 
approach’ (AIRB).  

A supervisory review process and the market discipline imposed by 
disclosure will mitigate the risks that banks take. However, the key 
issue in respect of IP is that if banks opt for the AIRB, they will be 
able to include creditors’ collateral in their calculation of the 
potential loss if a creditor were to default. If they opt for this 
approach, then banks may take into account the existence of patents, 
licenses and trademark rights when calculating a firm’s collateral. 

Minimum Requirements – Collecting Historical Data 

Basel II places minimum requirements on banks’ internal rating 
systems.  Aside from various operational and procedural 
requirements, there is the methodological requirement that 
calculations of ‘probability of default’ and ‘potential loss at default’ 
should not be based solely on the market value of a creditor’s 
collateral. They must be based also on historical recovery rates, 
including at least seven years of historical data. 

Possible Methods of Evaluating Patents 

a) Cost approach: this is problematic since it is never based on actual 
costs, but rather ‘theoretical costs’.  

b) Market approach: this is problematic because the market does not 
reflect value fairly. 

c) Income approach: this approach requires simulations because the 
future is uncertain. Thus, although this approach appears fair it is 
entirely dependent upon the discrimination of the people designing 
and analysing the simulations. 

d) Renewal rates: this is problematic because, in most cases, prior 
value underestimates future value. 

e) Value drivers: this involves simulating patent-specific value 
drivers based on empirical studies and is likely to be the fairest 
approach, albeit complex. 

Klaus Ott pointed out that the historical databases required to 
support valuation models are likely to be the key challenge in 
valuing patents. Delegates felt that credit defaults associated with IP 
are so diverse that it would be useful for public bodies to collect 
historical credit-default data centrally, and then make it available to 
investors. 

                                           
1242 European Patent Office Public Hearings 4 November 200 - Jochen Flach Banking and Financial Divis ion, 
Department International Capital Regulation, Deutsche Bundesbank Klaus Ott Partner, Advisory Services, Financial 
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Conclusão 

A utilização de bens intangíveis para garantir negócios jurídicos é um procedimento que 
vem ganhando força nos últimos tempos. Para tanto, é importante avaliá-los e 
contabilizá-los corretamente.  
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