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FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS  

Escola de Direito FGV DIREITO RIO  

LLM em Direito Empresarial 

Compromisso de Originalidade 

 A presente declaração é termo integrante de todo trabalho de conclusão de curso 

(TCC) a ser submetido à avaliação da Coordenação Acadêmica da FGV DIREITO RIO como 

requisito necessário à conclusão do curso de LLM em Direito Empresarial, sem a qual o refe-

rido trabalho não produzirá quaisquer efeitos.  

 Eu, Larissa Tuany Schmitt, brasileira, advogada, na qualidade de aluna do LLM em 

Direito Empresarial da Escola de Direito FGV DIREITO RIO, declaro para os devidos fins 

estar apresentando, em anexo, meu Trabalho de Conclusão de Curso, para fins de avaliação, 

como parte integrante da nota do curso de Pós-graduação lato-sensu, nível especialização da 

FGV DIREITO RIO e que o mesmo se encontra plenamente em conformidade com os critéri-

os técnicos, acadêmicos e científicos de originalidade.  

 Nesse sentido, declaro, para os devidos fins, que:  

 O referido TCC foi elaborado com minhas próprias palavras, ideias, opiniões e juízos 

de valor, não consistindo, portanto, em PLÁGIO, por não reproduzir, como se meus fossem, 

pensamentos, ideias e palavras de outra pessoa;  

 As citações diretas de trabalhos de outras pessoas, publicados ou não, apresentadas 

em meu TCC, estão sempre claramente identificadas entre aspas e com a completa referência 

bibliográfica de sua fonte, de acordo com as normas estabelecidas pela FGV DIREITO RIO.  

 Todas as séries de pequenas citações de diversas fontes diferentes foram identificadas 

como tais, bem como às longas citações de uma única fonte foram incorporadas suas respecti-

vas referências bibliográficas, pois fui devidamente informada e orientada a respeito do fato 

de que, caso contrário, as mesmas constituiriam plágio.  

 Todos os resumos e/ou sumários de ideias e julgamentos de outras pessoas estão 

acompanhados da indicação de suas fontes em seu texto e as mesmas constam das referências 

bibliográficas do TCC, pois fui devidamente informada e orientada a respeito de que a inob-

servância destas regras poderia acarretar alegação de fraude.  





RESUMO 

O atual cenário econômico faz com que os empresários busquem diferenciar seus produtos e 
serviços no intuito de atrair a atenção do consumidor e se destacar perante os concorrentes. As 
estratégias adotadas, não raras as vezes, são agressivas e podem caracterizar a prática de atos 
ilícitos. A marca, como bem de alto valor, é o sinal identificador da empresa. Todavia, para 
posicioná-la perante o mercado, é preciso que a marca se revista de uma identidade visual que 
traduza o conceito e valores que atrairão o consumidor. A proteção contra o uso não autoriza-
do da roupagem do produto, caracterizada como conjunto-imagem, não possui previsão legal 
no ordenamento jurídico brasileiro, ficando vulnerável à análise do órgão julgador, que se uti-
liza se critérios subjetivos para apreciá-lo. Diante disso, busca-se examinar o panorama do 
instituto do trade dress e dos mecanismos legais para sua proteção, trançando as característi-
cas da marca e apresentando meios legais para assegurar a proteção jurídica através da análise 
de julgados do Superior Tribunal de Justiça. 
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1 BREVES NOÇÕES SOBRE O CONCEITO DE MARCA 

 Sinal distintivo, sinal gráfico ou figurativo, palavras, combinação de símbolos. Esses 

são os elementos utilizados pelas empresas a fim de caracterizar sua marca frente ao mercado 

consumidor, no intuito de diferenciar seu produto de outros semelhantes que estejam disponí-

veis no mercado. São sinais identificadores, como formatos de letras, cores, conjunto de figu-

ras que identifiquem um produto e diferenciem-no de outros do mesmos segmento. 

 Juridicamente, o conceito de marca está na Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei n. 

9.279, de 14 de maio de 1996, em seu art. 122: “São suscetíveis de registro como marca os 

sinais distintos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” (BRA-

SIL, 1996).  
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 Logo, torna-se evidente que o sinal distintivo deve ser perceptível e, portanto, 

descarta-se os sinais que não são permitidos no art. 124  da referida Lei. 1

 Em se tratando de marca de produto ou serviço, nos termos do inciso I do art. 123 da 

LPI, “é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, 

de origem diversa” (BRASIL, 1996).  

 Art. 124. Não são registráveis como marca: 1

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangei-
ros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; 
II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; 
III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal 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 senti-
mento dignos de respeito e veneração; 
IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou 
órgão público; 
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; 
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 do ser-
viço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; 
VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; 
VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; 
IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indi-
cação geográfica; 
X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto 
ou serviço a que a marca se destina; 
XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero 
ou natureza; 
XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por ter-
ceiro, observado o disposto no art. 154; 
XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, 
oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados 
pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; 
XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios, dos Municípios, ou de país; 
XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consenti-
mento do titular, herdeiros ou sucessores; 
XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consen-
timento do titular, herdeiros ou sucessores; 
XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e 
sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; 
XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a dis-
tinguir; 
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para 
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associ-
ação com marca alheia; 
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; 
XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não pos-
sa ser dissociada de efeito técnico; 
XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e 
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 dis-
tinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela 
marca alheia.
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 Nesse sentido, Scudeler (2013, p. 47) identifica que, “juridicamente, é considerado 

marca todo sinal visualmente perceptível, com caráter distintivo, apoio em produtos (ou servi-

ços) para diferenciá-los de outro no mercado”.  

 O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi) (2017) conceitua marca como: 

Todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue 
produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com 
determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante 
ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu 
ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo 
consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços. 

 Nota-se, portanto, que a principal função da marca é identificar o produto e distingui-

lo  de outros semelhantes, ou seja, dos concorrentes, para que o consumidor o reconheça no 

momento da compra. 

Se a marca tem por função primordial identificar um produto e destacá-lo, não é ra-

zoável que marcas de produtos de uma mesma classe de mercado possuam características se-

melhantes. 

Para que o consumidor tenha plena clareza da sua escolha, é preciso que as marcas de 

um mesmo segmento possuam nítida diferenciação entre si, de tal maneira que não gerem 

qualquer tipo de dúvida ou confusão. 

O Código de Defesa do Consumidor, Lei  n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, em seu 

art. 4º, Inciso VI, estabelece que o consumidor tem direito ao acesso à informação clara sobre 

os produtos: 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da 
sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 
consumo, atendidos os seguintes princípios: 

[…]  

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos 
seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. 
(BRASIL, 1990b).  

Nessa toada, Scudeler (2013, p. 48) destaca: 

A diferenciação dos produtos através da oposição de marcas suficientemente 
distintas entre si é uma questão, acima de tudo, de ordem pública. Isto 
porque, quando a marca adotada não é suficiente para diferenciá-la de outra, 
tanto o consumidor como o proprietário da marca lesada são atingidos pela 
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concorrência desleal. A ausência de diferenciação entre os sinais gera, pois, 
concorreria desleal.  

Considerando-se que a marca é detentora de direitos de propriedade, os quais o pos-

suidor usa e goza dos seus frutos, tem-se que a ela é destinado alto valor econômico, tornan-

do-se um instituto complexo e de elevada importância. 

Para Strenger (1996, p. 1): 

Os aludidos sinais distintivos se revestem de grande importância na esfera 
econômica, não somente pela influência e significado de seu objeto, como, 
também, pela introdução já alcançada pela empresa no mercado em que 
opera, constituindo, assim, o eixo principal, sobre o qual se apoia em um dos 
meios modernamente mais eficazes e poderosos de promoção dessa presença 
- a publicidade comercial. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do Recurso Especial 

(REsp) n. 1466212/SP, de  relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, já pontuou:  

Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou 
interesses meramente individuais do seu titular, mas visa, acima de tudo, 
proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios 
para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço. De outra banda, 
tem por escopo evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito 
econômico parasitário. (BRASIL, 2016, p. 7).  

E continuou estabelecendo as funções das marcas: 

Consoante reconhecido pela doutrina nacional e estrangeira, há, pelo menos, 
quatro funções das marcas: (i) identificar o produto ou serviço, distinguindo-
o do congênere existente no mercado; (ii) assinalar a origem e a procedência 
do produto ou serviço; (iii) indicar que o produto ou serviço identificado 
possui o mesmo padrão de qualidade; e (iv) funcionar como instrumento de 
publicidade, configurando importante catalisador de vendas. (BRASIL, 
2016, p. 7).  

Tamanha é a importância da marca que as empresas investem valores extraordinários, 

tornando este o bem mais valioso da corporação. 

Segundo ranking da Brand Finance (DEARO, 2017), a marca mais valiosa do mundo, 

atualmente, é o Google, cujo valor é estimado em 109,4 bilhões de dólares, seguido pela 

Apple, avaliada em 107 bilhões, e pela Amazon,  avaliada em 106,3 bilhões. 

1.1 NATUREZA JURÍDICA DAS MARCAS 
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Em que pese exista mais de uma teoria acerca da natureza jurídica do instituto das 

marcas, a corrente majoritária da doutrina entende que se trata de direito de propriedade ima-

terial. 

A natureza jurídica das marcas é imaterial, pois recai sobre coisa incorpórea, no seu 

modo ideal e abstrato. É o que leciona Scudeler (2013, p. 53): 

Quando o comerciante ou industrial adota uma palavra, um símbolo ou um 
emblema, como marca, para distinguir seus produtos, o seu direito não se 
exerce sobre a representação material da marca escolhida ou sobre os 
exemplares em que ela se reproduz, mas sobre a própria palavra, sobre o 
próprio emblema, ideal ou abstratamente considerado, e, consequentemente, 
sobre sua representação sensível, de modo que o uso da mesma palavra, 
símbolo ou emblema, embora em exemplares materialmente distintos, vem 
constituir violação do seu direito. 

Ainda, segundo Soares (1998, p. 153 apud SCUDELER 2013, p. 54): 

[…] A marca constitui um “direito de ocupação”, e, nesse particular, 
relembre que a ocupação é um dos modos originários de se adquirir a 
propriedade. Pela ocupação o interessado toma posse daquilo que se 
encontra deixado e que no conjunto poderá ser considerado como rés nullius. 
Em assim procedente está o interessado liberado a adotar nomes, conjuntos 
de nomes, letras, algarismos e quaisquer outros sinais que requerem os 
característicos e podem ser considerados marcas válidas, que tenham sido 
esses abandonados pelos proprietários, quer ainda nunca tenham sido 
adotados por ninguém.  

O STJ coaduna-se com essa corrente: 

A despeito da divergência doutrinária sobre sua natureza jurídica (direito 
autônomo de propriedade ou direito derivado de outro incidente sobre bem 
imaterial), é certo que a Constituição da República de 1998 reconhece não só 
proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 
empresas, mas também a quaisquer outros signos distintivos (inciso XXIX 
do artigo 5º), expressão que abrange, por óbvio, o nome de domínio. 
(BRASIL, 2016, p. 1).  

Diante disso, tem-se que a marca é um bem imaterial, “cuja proteção consiste em ga-

rantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princí-

pios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal” (BRA-

SIL, 2016, p. 7). 

1.2 AQUISIÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A MARCA 
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Primeiramente, é preciso definir quais são os requisitos mínimos para constituição de 

uma marca válida segundo a doutrina, a saber: a) cunho distintivo; b) novidade; c) veracidade; 

e d) caráter lícito (SCUDELER, 2013, p. 68). 

Cumpridos os requisitos, o art. 129 da Lei n. 9.279/1996 define como critério para ob-

tenção da propriedade sobre a marca tanto o seu registro como o uso anterior, a ver: 

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente 
expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu 
uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas 
coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.  

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no 
País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para 
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá 
direito de precedência ao registro. 

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o 
negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da 
marca, por alienação ou arrendamento. (BRASIL, 1996). 

Esse dispositivo busca proteger os titulares das marcas de abusos e evitar que uma 

marca atraia prestígio pra si em face da fama de outra, segundo a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina (TJ/SC). 

Trata-se de um sistema atributivo, no qual os benefícios são advindos do registro, des-

de que cumpridos todos os requisitos legais, quais sejam, “[…] o depósito, a publicação em 

órgão oficial para que todos dela tenham conhecimento e possam apresentar suas oposições, a 

submissão ao exame formal de anterioridade e a decisão final”, conforme preceitua  Soares 

(2000, p. 91 apud SCUDELER 2013, p. 69). 

Nesse diapasão, o registro da marca concede ao titular o direito de uso exclusivo em 

todo o território nacional e, por via de consequência, o benefício de impor a terceiros que se 

abstenham de usar sinais idênticos ou semelhantes. 

Tem-se, portanto, que a proteção à marca decorre do respectivo registro perante o ór-

gão competente ou a comprovação de seu uso anterior. No Brasil, o órgão competente é o Ins-

tituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). 
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1.3 DIREITOS DECORRENTES DA MARCA REGISTRADA 

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXIX, confere os seguintes direitos aos 

detentores das marcas: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:  

[…]  

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 […]. (BRASIL, 1988).  

Corroborando, o art. 130 da Lei de Proteção Industrial (BRASIL, 1996) lista, em seus 

três incisos, os direitos do titular da marca registrada, a ver: 

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito 
de: 

I - ceder seu registro ou pedido de registro; 

II - licenciar seu uso; 

III - zelar pela sua integridade material ou reputação. 

Ainda que não expresse especificamente, o objetivo do referido artigo é impedir o uso 

desautorizado da marca por terceiros.  

Nesse sentido, Furtado (1996, p. 106 apud MORO, 2003, p. 63) lembra que a proteção 

tem limites: “Os proprietários da marca têm direito exclusivo sobre sua utilização nas classes 

de produtos e serviços para os quais foi registrada.” 

A autora, então, define o limite da proteção em dois princípios: Territorialidade e Es-

pecialidade, nestes termos: 

O princípio da territorialidade, inerente ao direito de propriedade industrial, 
em geral, deriva do princípio maior da territorialidade das leis, segundo o 
qual as leis de determinado Estado são aplicáveis única e exclusivamente no 
território daquele Estado. (GUSMÃO, 1996 apud MORO, 2003, p. 63). 

Sendo assim, tem-se que os limites da propriedade de uma marca restringem-se ao 

país em que foi registrada, sem ultrapassar suas fronteiras. Cabe ao interessado efetuar o re-

gistro em cada território que entender pertinente. 
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Sobre o tema, o STJ já se pronunciou: 

Assim, em regra, a proteção da marca além dos limites territoriais do Brasil 
reclama a obtenção de registros nos países estrangeiros integrantes da área 
geográfica da atuação presente ou futura do titular. Caso contrário, a marca 
não registrada poderá sofrer usurpações em outros territórios. (BRASIL, 
2016, p. 9). 

Já o princípio da especialidade observa o tipo de produto ou serviço ao qual a marca se 

destinará. Nesse sentido, Bastos (1997, p. 219 apud MORO, 2003, p. 63) explica: 

Princípio pelo qual se assegura a proteção marcaria para os produtos 
mercadorias ou serviços correspondentes à atividade do titular. Corresponde 
à esfera dentro da qual se aplica a proteção conferida à marca. De acordo 
com este princípio, o sinal registrado como marca terá amparo legal apenas 
para determinados produtos ou serviços, idênticos ou simulares àquele a que 
se destina a proteção conferida, dentro de determinado segmento comercial 
ou industrial, não todo o setor ou mercado. 

O STJ possui o seguinte entendimento em relação ao princípio da especialidade: 

De acordo com o princípio da especialidade, positivado no inciso XIX do 
artigo 124 da Lei 9.279/96, a exclusividade do uso do sinal distintivo 
somente é oponível a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, 
dada a possibilidade de indução do consumidor em erro ou de associação 
com marca alheia. Desse modo, o princípio da especialidade autoriza a 
coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou 
serviços pertençam a ramos de atividades diversos. (BRASIL, 2016, p. 
9-10). 

Conforme explanado no tópico acima, a aquisição dos direitos sobre a marca pode se 

dar pelo uso anterior.  

Dessa forma, tem-se que os direitos esculpidos no art. 130 da Lei de Proteção Indus-

trial (BRASIL, 1996) confere ao titular da marca a condição de proprietário segundo presun-

ção juris tantum, cujos efeitos retroagem à data do pedido ou de prioridade da inscrição, con-

forme leciona Strenger (1996, p. 27). 

Ou seja, caso o titular venha usando a marca sem registrá-la, os direitos dela derivados 

terão continuidade e ampliação diante do registro. 

A vigência do registro da marca, bem como os direitos dela adquiridos, será de 10 

anos, nos termos do art. 133 da LPI: 

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados 
da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e 
sucessivos. 

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de 
vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da 
respectiva retribuição. 
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§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da 
vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, 
mediante o pagamento de retribuição adicional. 

§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 
128. (BRASIL, 1996).  

Ainda em relação aos direitos decorrentes do registro, leciona Pierangeli (2003, p. 80-

81): 

A marca é um bem móvel que entra no direito de sucessão, por morte, e de 
partilha em caso de desconstituição de sociedade conjugal, compondo, 
outrossim, também os direitos que se ligam ao fundo de comércio. Uma vez 
concedido o registro, o proprietário da marca adquire o seu uso exclusivo em 
todo o território nacional, e, quanto às marcas coletivas e de certificação, 
deve-se observar o disposto nos arts. 147 e 148, como diz o art. 129 da Lei 
vigente. Em resumo, o registro tem como efeito o de assegurar a sua 
propriedade e seu uso exclusivo. 

Em suma,  Cerqueira (1982, p. 1.009 apud PIERANGELI, 2003, p. 81), destaca que 

do registro resultam: 

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 outra procedência; c) o direito de anular o registro de 
marca idêntica ou semelhante ou pertencente a gêneros de comércio e 
indústria idênticos ou afim; d) o direito de impor da marca registrada 
tranferindo-lhe o registro ou cedendo-lhe o uso. 

Em suma, para que os titulares das marcas encontrem amparo legal, devem efetuar o 

registro para adquirir a titularidade, bem como o direito de excluir terceiros. 
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2 A CONFIGURAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL 

O mercado tem se revelado cada vez mais competitivo, e a busca das empresas para se 

manter ativas e deixar sua marca na memória do consumidor nem sempre culmina em práticas 

legais. A livre concorrência de mercado não é irrestrita, encontrando limites legais. É fato que, 

por vezes, a almejada distintividade resulta em práticas que excedem esses limites, surgindo, 

assim, a concorrência desleal. 

Além de prever regras específicas sobre a proteção às marcas e aos titulares destas, a 

LPI (BRASIL, 1996) possui regulamentos destinados à repressão da concorrência desleal, o 

que é tipificado como crime e caracteriza-se pelas práticas descritas nos incisos do art. 195 . 2

 Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 2

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; 
II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; 
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; 
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou 
estabelecimentos; 
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou ofere-
ce à venda ou tem em estoque produto com essas referências; 
VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o 
seu consentimento; 
VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; 
VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsifi-
cado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o 
fato não constitui crime mais grave; 
IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao 
dever do emprego, lhe proporcione vantagem; 
X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de 
empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; 
XI - 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 públi-
co ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empre-
gatícia, mesmo após o término do contrato; 
XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso 
anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou 
XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou 
de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como deposita-
do ou patenteado, ou registrado, sem o ser; 
XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, 
cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como 
condição para aprovar a comercialização de produtos. 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empre-
sa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos. 
§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para auto-
rizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.
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Independentemente de ação criminal, quem sofreu prejuízos decorrentes da prática de 

atos de concorrência desleal, poderá pleitear seus direitos no âmbito civil, conforme art. 207  3

da LPI (BRASIL, 1996). 

Nessa esfera, a LPI, prevê sanção para prática de refletidos atos, devendo o praticante 

ressarcir o prejudicado das perdas e danos, nos termos do art. 209  (BRASIL, 1996). 4

A doutrina conceitua a concorrência desleal como a desconformidade de práticas con-

correnciais que visam prejudicar o negócio de terceiros, lesando-lhes mais do que simples-

mente o direito, atingindo-lhes também a esfera moral. 

Forte neste conceito, Soares (1980, p. 95 apud PIERANGELI, 2003, p. 268) destaca 

que: 

Deverão ser proibidos todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, 
estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos, ou a atividade 
industrial ou comercial de um concorrente. Dessa forma a confusão dar-se-á 
com o estabelecimento propriamente dito e, como tal, são considerados a 
casa, a loja, o armazém, o depósito, o local onde os produtos são vendidos 
ou os serviços são prestados. Por extensão podemos ainda englobar neste 
sentido de estabelecimento, o local onde os produtos são fabricados, que é o 
estabelecimento fabril. Por analogia, podemos entender o estabelecimento 
como sendo a empresa, isto é, toda organização de natureza civil ou 
mercantil destinada à exploração de atividade com fins lucrativos. 

Trata-se, portanto, de atos que visam desviar ou desvirtuar os clientes/consumidores 

em proveito do agente praticante, de modo a causar prejuízo a terceiro. 

É este o conceito trazido por Paes (1986, p. 1 apud CERQUEIRA, 1982, p. 1266): 

Sob a denominação genérica de concorrência desleal costumam os autores 
reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas de 
concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de 
modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela e um ou mais 
concorrentes e suscetíveis de causar prejuízos. 

 Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar 3

cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

 Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos cau4 -
sados 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 comerci-
ais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. 
§ 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 neces-
sário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. 
§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão 
de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou 
imitada.
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A Convenção da União de Paris (CUP) (revisão de Estocolmo, 1967), promulgada no 

Brasil pelo Decreto n. 75.572, de 8 de abril de 1975, discorre sobre o tema no art. 10  (BRA5 -

SIL, 1975), o qual assevera que os países subscritores obrigam-se a garantir aos titulares do 

direito sobre as marcas proteção efetiva contra prática da concorreria desleal. 

Sobre o tema, o STJ entende que: 

O que o sistema protetivo concorrencial procurar coibir, nesse contexto, é, 
sobretudo, o aproveitamento indevido do direito de propriedade intelectual 
alheio que resulte em prejuízo ao respectivo titular ou ao público 
consumidor, seja pela adoção de práticas que causem confusão, pela 
divulgação de falsas alegações ou, ainda, pela chamada publicidade 
difamatória, cujo conteúdo denigre ou desacredita o produto do concorrente. 
(BRASIL, 2017b, p. 12).  

Nesse sentido, Hungria (1967, p. 375 apud SOARES, 2004, p. 256) pontua: 

O aliciamento de cliente é um ato lícito, mas se há emprego de meios 
fraudulentos para o desvio da clientela alheia, assume o fato caráter 
antijurídico. É incriminado todo expediente insidioso para captar a freguesia 
de outrem, em tal caso o “aninus disputandi” se alia à fraude para a desleal 
aplicação de golpes baixos. 

E segue exemplificando: 

Fazer reclame dos próprios artigos ou produtos, dizendo-os melhores do que 
dos concorrentes (designado nominalmente de modo iniludível), imitar o 
aspecto da fachada do vizinho estabelecimento e os seus processos de 
propaganda “in loco” de modo a induzir a freguesia a um “qui pro quo”; usar 
os sinais distintivos não registrados do concorrente (se registrados, o crime 
será outro); orientar para seu próprio estabelecimento, mediante aliciamento 
exercido por mandatários, postados junto ao estabelecimento do concorrente, 
a clientela deste, etc. (HUNGRIA, 1967, p. 375 apud SOARES, 2004, p. 
256). 

Conforme mencionado, a doutrina caracteriza a prática da concorrência desleal como o 

uso de meios fraudulentos para desviar em proveito próprio ou de terceiro a clientela de ou-

trem, de modo a causar-lhe prejuízos.  

 Artigo 10-bis: 5

1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a con-
corrência desleal. 
2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria 
industrial ou comercial. 
3) Deverão proibir-se particularmente: 
1. todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a 
atividade industrial ou comercial de um concorrente;  
2. as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a 
atividade industrial ou comercial de um concorrente; 
3. as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em 
erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das merca-
dorias.
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Pois bem. Trata-se de um conceito amplo, portanto os critérios para fixar-lhe a prática 

são frágeis e dependem do conjunto probatório. 

Isso porque distinguir a livre concorrência da concorrência desleal apresenta dificul-

dades, já que a configuração depende de critérios bastante subjetivos do julgador. 

Claramente, oferecer maiores atrativos ao cliente não é considerado crime, mas sim 

prática comum à atividade empresarial e inerente à livre concorrência. 

Há que se considerar então qual o limite entre o que é permitido e o que extrapola a 

previsão legal. 

O TJ/SC, no julgamento da Apelação Cível n. 2013.018605-6, destacou doutrina que 

busca diferenciar a concorrência legal daquela que extrapola os limites legais, conforme se-

gue: 

Sendo assim, não é simples diferenciar-se a concorrência leal da desleal. Em 
ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, 
total ou parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado. A 
intencionalidade de causar dano a outro empresário é elemento presente 
tanto na concorrência lícita como na ilícita. Nos efeitos produzidos, a 
alteração nas opções dos consumidores, também se identificam a 
concorrência leal e a desleal. São os meios empregados para a realização 
dessa finalidade que as distinguem. Há meio idôneos e meios inidôneos de 
ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes. Será, assim, pela 
análise dos recursos utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a 
deslealdade competitiva. (COELHO, 2011, p. 209 apud SANTA 
CATARINA, 2014).  

A doutrina exemplifica: 

Comparada a uma competição desportiva, a que um júri assiste impassível, 
dentro das regras do jogo, a concorreria torna-se desleal quando um jóquei, 
v.g., fustiga os demais parelheiros com manobras anti-esportivas, a fim de 
classifica-se em primeiro julgar, que com o risco de desclassificação. 
(DURVAL, 1976, p. 126). 

E Durval (1976, p. 126) finaliza afirmando que a concorrência é um “concurso de for-

ças paralelas para dominar o mercado”.  

Fixando-se alguns critérios para diferenciar um ato de livre concorrência para prática 

de concorrência desleal, tem-se que esta deve ocorrer entre pessoas físicas ou jurídicas cujo seg-

mento mercadológico é semelhante, ou seja, disputam o mesmo produto perante o consumidor e ainda 
que referido ato seja “contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”, conforme arti-

go 10-bis da CUP (BRASIL, 1975).  

Assim sendo, Cerqueira (2012, p. 282-283) estabeleceu a seguinte classificação dos 

atos de concorrência desleal: 
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(a) meios tendentes a criar confusão entre estabelecimentos comerciais e 
industriais, ou entre produtos e artigos postos no comércio, aos quais se 
empregaram os serviços oferecidos ao público por uma empresa ou 
estabelecimento; (b) meios tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios 
alheios; (c) aliciamento e suborno de empregados; (d) divulgação ou 
exploração de segredos de fábrica e divulgação ou utilização de segredos de 
negócio; e (e) violação de contratos. 

O TJ/SC, em alusão à concepção de Cerqueira (1946, p. 1.266-1.271) e de Ripert-Ro-

blot (1947, p. 336),  adota o entendimento de que, para caracterizar a concorrência desleal, é 

preciso que se identifique a intenção do praticante de lesar o terceiro, caracterizando a má-fé: 

Não há competição empresarial sem o intuito de conquista de mercado. 
Desse modo, o elemento fundamental da concorrência, sua essência mesmo, 
é o intuito de alargar a clientela, em prejuízo de concorrentes dedicados ao 
mesmo segmento de mercado. O objetivo imediato do empresário em 
competição é simplesmente o de cativar consumidores, por meio de recursos 
(publicidade, melhoria da qualidade, redução do preço etc.) que os motivem 
a direcionar suas opções no sentido de adquirirem o produto ou serviço que 
ele, e não outro empresário, fornece. Ora, o efeito necessário da competição 
é a indissociação entre o benefício de uma empresa e o prejuízo de outra, ou 
outras. Na concorrência, os empresários objetivam, de modo claro e 
indisfarçado, infligir perdas a seus concorrentes, porque é assim que poderão 
obter ganhos. [...] Sendo assim, não é simples diferenciar-se a concorrência 
leal da desleal. Em ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar 
concorrentes, retirando-lhes, total ou parcialmente, fatias do mercado que 
haviam conquistado. A intencionalidade de causar dano a outro empresário é 
elemento presente tanto na concorrência lícita como na ilícita. Nos efeitos 
produzidos, a alteração nas opções dos consumidores, também se 
identificam a concorrência leal e a desleal. São os meios empregados para a 
realização dessa finalidade que as distinguem. Há meios idôneos e meios 
inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes. Será, 
assim, pela análise dos recursos utilizados pelo empresário, que se poderá 
identificar a deslealdade competitiva. (Curso de direito comercial: direito de 
empresa. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, v. 1, p. 189-190). (SANTA 
CATARINA, 2016, p. 10).  

Em suma, destaca-se a relevante distinção entre concorrência ilícita e concorrência 

desleal, eis que a primeira será sempre repelida diante da manifesta incoerência com o orde-

namento jurídico. Já a concorrência desleal, para ser vedada, dependerá de análise subjetiva 

do julgador. 

2.1 CONCORRÊNCIA DESLEAL E VIOLAÇÃO À IDENTIDADE VISUAL 

Entre vários atos possíveis de serem praticados objetivando capturar clientela alheia, 

existe também o objetivo de imitar a aparência de um produto concorrente de modo a confun-

dir o consumidor no ato da compra. 



!20

Buscando se assemelhar a um aspecto em particular, tem-se que certos concorrentes 

adotam práticas que remetem o consumidor à sua memória instintiva da característica do pro-

duto. 

Uma das maneiras que pode também o autor se valer para descaminhar 
clientela alheia, atraindo-a para si, é dar à fachada ou à vitrina do seu 
estabelecimento uma aparência semelhante, capaz de confundir fregueses 
menos atentos. Certa livraria, por exemplo, famosa por seu estoque ou seus 
descontos, tem o exterior pintado em cores fortes, que a distinguem das 
vizinhas; uma destas, do mesmo ramo, propositadamente adota colorido 
igual que faz com que os clientes da outra entrem nela, pensando tratar-se da 
primeira. A “arquiteta”, a “pintura”, a “decoração”e até a “vestimenta” dos 
empregados ou o conjunto delas - podem servir à confusão fraudulenta”. 
(DELMANTO, 1975 apud SOARES, 2004, p. 196). 

Para atingir o resultado almejado, o praticante busca equiparar o “conjunto visual” ao 

do concorrente, o que pode ser um ou mais elementos de um produto ou do estabelecimento, 

utilizando, para tanto, referências de nome ou sinal, letra, número, cor, conjunto de cores, re-

cipiente, embalagem, ou mesmo uma combinação entre estes elementos, conforme ensina So-

ares (2004, p. 197). 

Caso este sinal estiver registrado como “marca de produto ou serviço”, o praticante 

incorrerá nas penas previstas no art. 189  da LPI, quer seja reprodução, quer seja imitação.  6

Todavia, conforme preceitua Soares (2004), se o sinal não estiver regularmente regis-

trado como marca, mas tiver sido caracterizado seu uso por terceiros sem que lhe exista a an-

terioridade, referida prática recairá sobre os Crimes de Concorrência Desleal. 

Muito embora, certas vezes, não se verifique o desvio da clientela, o dolo e a má-fé 

necessárias para caracterizar o ato ilícito se percebem no ato de o concorrente buscar confun-

dir o cliente, dando ao seu negócio a aparência do outro. 

Nesse sentido, a Lei é expressa ao anotar que haverá tipicidade no crime de concor-

rência desleal mesmo que o desvio de clientela não se reverta em proveito do agente, mas de 

outrem, conforme ensina Soares (2004). 

 Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: 6

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. 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
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; ou 
II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca 
legítima de outrem. 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.



!21

Exemplifica-se: 

Determinado tipo de saco de viagem foi colocada no mercado contendo 
elementos decorativos e constituídos pelas iniciais da empresa e por 
elementos florais. O concorrente, tendo pleno conhecimento daquela sacola 
decorativa, apresentou a sua também ao mercado, contendo não só bastante 
aproximação na configuração do produto como também dos elementos 
florais e decorativos. Evidente que vistas as sacolas de forma comparativa, 
isto é, uma ao lado da outra, poder-se-ia eventualmente estabelecer as 
diferenças; no entanto, alternativamente a confusão foi manifesta, a 
concorrência desleal se realizou.  SOARES (2004, p. 260). 

Neste caso, as semelhanças que geraram confusão ao consumidor, podendo causar 

desvio de clientela, foram os elementos decorativos, cores, tecidos e aspectos que aproxima-

ram demasiadamente a aparência das sacolas. 

No entanto, como dito alhures, não existem critérios fixados pelo regramento legal 

para caracterizar com precisão o crime de concorrência desleal, esforçando-se a doutrina e a 

jurisprudência para criar tais limites. 

Nesse sentido, ainda utilizando-se o exemplo das sacolas, vê-se que é preciso muito 

mais do que apenas semelhança de cores ou design para caracterizar a conduta ilícita do prati-

cante.  

Baseado no conjunto probatório, o TJ/SC assim decidiu: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE MARCA. FABRICANTES DE 
MASSAS ALIMENTÍCIAS. CRIMES CONTRA O REGISTRO DE 
MARCA NA IMITAÇÃO DAS CORES DA EMBALAGEM E DE 
C O N C O R R Ê N C I A D E S L E A L N O E M P R E G O D E M E I O 
FRAUDULENTO PARA DESVIO DA CLIENTELA. ARTIGOS 189, 
INCISO I, E 195, INCISO III, DA LEI N. 9.279, DE 14.5.1996. USO DE 
EMBALAGEM SUPERFICIALMENTE SEMELHANTE NA COR, MAS 
INCAPAZ DE LEVAR O CONSUMIDOR A ERRO. DESVIO ILÍCITO DE 
CLIENTELA QUE OS AUTOS NÃO EVIDENCIAM. NECESSIDADE DE 
SE GARANTIR O PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA 
ESTABELECIDO NO ARTIGO 170, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR 
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

1. As cores, por si sós, não constituem função essencial da marca, o que as 
afasta da proteção da Lei n. 9.279, de 14.5.1996. 

2. A pretexto de tutelar a concorrência desleal, não se admite a tutela do 
lucro, este que constitui um dos princípios gerais da atividade econômica. 
(SANTA CATARINA, 2012).  

No caso em comento, o Desembargador ressaltou ainda que não havia potencial con-

fusão no mercado consumidor que pudesse gerar o desvio de clientela e, portanto, descaracte-

rizou a concorrência desleal.  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3 O TRADE DRESS E AS POSSIBILIDADES DE PROTEÇÃO 

A origem da palavra trade dress tem referência à roupagem do produto: 

Historicamente, “trade dress” refere-se somente à bandeira pela qual um 
produto é vestido (embalado, empacotado) e no original “dessep up” para se 
apresentar ao mercado. Com o tempo, contudo, o “trade dress” tem se 
modificado para uma forma mais ampla e expansiva, a qual pode abranger 
não só o formato básico do desenho do produto, como também o de sua 
embalagem. (SOARES, 2004, p. 213). 

Ainda, pontua o referido autor que expressão trade dress é novidade, mas sua noção 

jurídica advém do conjunto-imagem, há muito estudado no ordenamento jurídico brasileiro. 

Aquilo que para nós constituía o “visual interno e externo do 
estabelecimento”, sob a publicação original de nosso livro Concorrência 
Desleal, em 1990, foi-se transformando, alotando o seu campo de aplicação 
para se tornar definitivamente na generalidade, por nós também intitulada 
“conjunto-imagem”, que nada mais é do que o correspondente ao “trade 
dress” dos norte-americanos. (SOARES, 2004, p. 200). 

Em suma, considera-se trade dress a imagem no negócio num sentido amplo e geral, 

isto é, “o ver e o sentir do negócio”, conforme conceitua Soares (2004, p. 213), que comple-

menta: 

É o meio pelo qual o produto é apresentado ao mercado; é o identificador da 
origem, o termo “trade dress” significa a imagem total ou a aparência geral 
de um produto ou um serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho da 
embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à decoração, às cores, ao 
desenho do produto, à característica do produto ou à combinação das 
características do produto. 

E finaliza: 

“Trade dress” é a combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam 
associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem 
funcionar como sendo um indicador de origem do produto; o “trade dress” 
compreende uma única seleção de elementos que imediatamente 
estabelecem que o produto se distancia dos outros, por isso que se torna 
inconfundível. (SOARES, 2004, p. 213). 

O STJ, sustentado pela doutrina de José Carlos Tinoco Soares (2004, p. 201), concei-

tua o termo trade dress como: 

[...] a imagem total ou a aparência geral de um produto ou serviço, incluindo 
[...] desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, à decoração, 
às cores, ao desenho do produto, à característica do produto ou à combinação 
de características do produto; “trade dress” é combinação de elementos ou 
figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência 
particular que permitem funcionar como um indicador de origem do produto. 
(BRASIL, 2013, p. 6 ).  
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Ora, sendo a imagem visual de um produto muito importante ao consumidor no mo-

mento de decidir ou não  pela compra, é certo que o conjunto-imagem desempenha valor de 

extrema importância, eis que exerce um papel de atratividade perante o consumidor, que se 

convence pelo conjunto de estímulos que determinado produto lhe causou. 

Desta forma, não são poucas as oportunidades em que uma empresa busca “copiar”,  

“imitar” ou ainda se “assemelhar” ao conjunto-imagem do produto líder de mercado, no intui-

to de levar o consumidor a escolher o seu produto, confuso pela memória de aparência que 

identificava outra experiência de consumo. 

A confusão entre produtos é análise de diversas doutrinas, sendo caracterizada por 

“meios de práticas tendentes a captar, ilicitamente, clientela alheia, aproveitando-se alguém 

da imagem do concorrente (seja de seu nome, seja de seu estabelecimento, seja de seu produ-

to, etc.)” (BRITTAR, 1989, p. 54). 

A ação está ligada à criação visual e estética, imitando desenhos, figuras, símbolos de 

outro identificador do concorrente, ou seja, a identidade visual da marca, conforme ensina 

BRITTAR (1989). 

Em verdade, a forma mais sutil de imitação é a ideológica, como bem pontuado por 

Cerqueira (1982, p. 919): 

A que procura criar confusão com a marca legítima por meio da idéia que 
evoca ou sugere ao consumidor. Há marcas que despertam a idéia do produto 
a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma 
idéia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado. 

Não é difícil pensar em casos que determinada empresa é identificada por seus sinais 

da marca. Soares (2004, p. 228) lembra que os restaurantes do McDonald’s são exemplos 

clássicos, cuja combinação de cores, formatação das letras, decoração do ambiente remetem o 

consumidor a qual estabelecimento comercial se trata, sem a necessidade de identificar a mar-

ca distintiva.  

Isso porque o trade dress não se limita ao visual, mas engloba a forma “peculiar de sua 

apresentação ao mercado”, quando se fala no produto. Já em relação ao serviço, considera-se 

como a “maneira pelo qual é prestado sob um sem número de elementos peculiares e caracte-

rísticos que foram um ‘todo’ e identificam uma unidade”, nos termos de Soares (2004, p. 

228). 

E complementa: 
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A identidade visual do estabelecimento, nela compreendida o “lay-out” da 
fachada, uniformes de funcionários, mobiliário e demais aspectos, exerce 
uma forte relação com o público consumidor, que, muitas vezes, associa a 
qualidade dos produtos ou serviços a tais aspectos de maneira até 
inconsciente. Justamente esse é o ponto em que a infração ao “trade 
dress”de produtos e serviços tona-se perigosa, pois não raro verificamos um 
consumidor adquirindo determinado produto julgado tratar-se de outro por 
forca da semelhança (quando não mesmo imitação) das embalagens e demais 
aspectos plásticos. (SOARES, 2004, p. 121). 

Ocorre que o conjunto-imagem não possui previsão específica na legislação brasileira 

para sua proteção, não obstante esteja presente nos mais variados ramos mercadológicos. Por 

esta razão, trata-se de uma área turva, especialmente por não conter previsão expressa na LPI. 

Desta forma, caso exista violação por trade dress, sua proteção se dá pela coibição da 

Concorrência Desleal, conforme visto no tópico acima. Por esta razão, na maioria dos casos, a 

questão é decidida em juízo, cujas provas são analisadas com subjetividade.  

Nesse sentido: 

[…] Já que o conceito de conjunto-imagem como direito de propriedade não 
existe, é difícil convencer os tribunais brasileiros de que um ato de 
concorrência desleal está ocorrendo, particularmente quando está 
relacionado ao conjunto- imagem. A questão pode se tornar subjetiva e os 
tribunais, por vezes, encontram dificuldades para proferir decisões 
afirmando que existe risco de erro, dúvida ou confusão, resultantes deste tipo 
de conflito. Os motivos apresentados nas ações judiciais [...] mostram que, 
em muitos casos, [...], os tribunais têm relutado em confirmar liminares [...]. 
Em outros casos, os tribunais rejeitaram os argumentos apresentados pelos 
autores, baseados em certas tecnicalidades e na falta de provas suficientes de 
que realmente houve concorrência desleal. Tendo em vista a área nebulosa 
de proteção envolvendo conjuntos-imagem e considerando que em alguns 
casos um certo grau de subjetividade é inevitável, uma medida judicial só 
deve ser considerada quando se perceber que alguns dos requisitos 
mencionados neste artigo, senão todos, estão presentes. (DANIEL, 2007, p. 
27). 

Em matéria de subjetividade do órgão julgador, o TJ/SC tem entendimento firme no 

sentido de que, para caracterizar o trade dress, os sinais distintivos não devem ser analisados 

de forma isolada, mas sim o conjunto de sinais que identificam o produto. 

No julgamento da Apelação Cível n. 2013.018605-6, a Relatora, Desembargadora So-

raya Nunes Lins, colacionou entendimento que usou em suas razões os seguintes argumentos: 

Na verificação da hipótese de imitação, recomendam os doutrinadores e o 
Judiciário que as marcas em contenda sejam apreciadas pela impressão 
conjuntural. Isso porque as marcas, na sua ação de conquista do consumidor, 
não se projetam para o público em fragmentos, mas em uma unidade, ainda 
que se componham de uma pluralidade de elementos verbais e/ou pictóricos. 
O homem as apreende na sua impressão conjuntural, na sua integralidade, 
não decompondo os seus elementos para neles identificar diferenças ou 
semelhanças. Essa orientação de exame serve tanto para afastar como para 
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afirmar a existência de conflito. O examinador deve agir como o 
consumidor, pois as marcas não são destinadas a figurar em certificados de 
registro: são sinais que se destinam a ganhar vida, pulsando no mercado, na 
busca de formação de clientela. São entes que emitem sinais relativos à 
origem e características dos produtos ou serviços de determinado produtor, 
comerciante ou prestador de serviços (CORREA, 2007,  p. 253 apud SANTA 
CATARINA, 2014).  

Dito isto, tem-se que a prática ilícita de violação ao conjunto-imagem, tido como trade 

dress, quando caracterizada, deve ser reprimida pelo judiciário, eis que a confusão desvia a 

clientela da empresa titular dos direitos e, por consequência, ocasiona-lhe prejuízos de diver-

sas ordens. 

3.1 ANÁLISE DE JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A 
PROTEÇÃO AO TRADE DRESS 

Para melhor elucidar a teoria dos tópicos acima, passa-se a analisar, por amostragem, a 

jurisprudência do STJ a respeito da caracterização da concorrência desleal por atos praticados 

em suposta violação à marca e ao trade dress. 

Os litígios versam também sobre assuntos processuais e demais assuntos de direito 

material. Contudo, analisar-se-á tão somente o objeto do presente estudo, desconsiderando-se 

as demais matérias.  

Foram considerados os três julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça so-

bre o tema, cuja íntegra dos acórdãos pode ser acessada nos links constantes das referências 

deste trabalho. 

Inicia-se, portanto, a análise das razões da Ministra Nancy Andrighi quando da Relato-

ria do Acórdão do REsp n. 1.645.574-SP, cuja ementa segue: 

RECURSO   ESPECIAL.  DIREITOS  AUTORAIS.  AÇÃO  
INDENIZATÓRIA  E  DE ABSTENÇÃO  DE  USO  DE  OBRA  
A R Q U I T E T Ô N I C A .  C E R C E A M E N T O D E D E F E S A . 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE 
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PLÁGIO DE PROJETO 
ARQUITETÔNICO. PROVAS VALORADAS ADEQUADAMENTE  
PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  UTILIZAÇÃO  INDEVIDA  DE 
CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). INOCORRÊNCIA. […] 
(BRASIL, 2017a, p. 1). 

No mérito, referido recurso impetrado por Livraria Cultura S/A e Fernando Faria de 

Castro Brandão contra Saraiva S/A Livreiros Editores e KN Arquitetura e Gerenciamento 
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Ltda-EPP, dispõe que os Recorridos teriam plagiado projeto arquitetônico de Fernando Bran-

dão e o reproduzido, sem a devida autorização, o “conjunto-imagem” decorrente da obra. 

Entre dezenove elementos arquitetônicos analisados, dois deles foram considerados 

como idênticos parcialmente. No entanto, o projeto foi considerado “inteiramente diverso”. 

No que se refere à suposta confusão dos consumidores, foi anotado pela perícia que os 

elementos considerados distintos preponderaram em relação aos similares, especialmente em 

relação à formação do todo e, por esta razão, concluiu-se que não seria crível supor que um 

consumidor adentrasse na Livraria Recorrida acreditando ser a Livraria Recorrente. Até por-

que, segundo o acórdão, cada loja possui sinais identificadores próprios e bastante diversos. 

Em razão disso, foi negado provimento ao REsp. 

O segundo REsp a ser analisado foi protocolado sob o n. 1237752-PR e teve Relatoria 

do Min. Luis Felipe Salomão.  

Segue a ementa: 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
REPARAÇÃO DE DANOS - USO DE VOCÁBULO “CURITIBA”, 
INTEGRANTE DE MARCA MISTA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO 
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), POR 
EMPRESA CONCORRENTE, QUE O AGREGOU AO SEU NOME 
COMERCIAL - TRIBUNAL A QUO QUE REPUTA VIOLADO O ART. 
129 DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (LEI Nº 9.279/1996) E 
DETERMINA SEJAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS PARA FAZER 
CESSAR TODA E QUALQUER REFERÊNCIA AO VOCÁBULO 
“CURITIBA” ANTE O FATO DE A REPRODUÇÃO PARCIAL DA 
M A R C A P R É - R E G I S T R A D A C A U S A R D Ú V I D A A O S 
CONSUMIDORES - PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO EM 
RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PREJUÍZO - 
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.[…] 

6. Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido e julgar 
improcedente a demanda. (BRASIL, 2015b, p. 1). 

No caso em análise, a Recorrente informa ser empresa que atua no comércio de com-

pra e venda de veículos semi-novos na cidade de Curitiba-PR e titular da marca mista “Curiti-

ba”, no segmento de “Comércio Varejista de Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos e 

Usados” – cujo registro foi concedido pelo Inpi no ano de 2007 – , além do respectivo nome 

empresarial registrado na Junta Comercial, sendo conhecida como “Curitiba Multimarcas 

Comércio de Veículos”. 

Em 2007, afirmou ter sido surpreendida pelo lançamento do Auto Shopping Curitiba, 

no caso, o Recorrido, que atuaria no mesmo segmento de mercado. 
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Em razão de ambas utilizarem-se do nome “Curitiba”, alegou a Recorrente que estava 

enfrentando prejuízos em razão do desvio da clientela. 

No relatório, o Relator destacou que, segundo entendimento majoritário da doutrina e 

jurisprudência, para que o “elemento característico ou diferenciador de nome de empresa ou 

de título de estabelecimento seja óbice ao registro da marca é necessário que a proteção ao 

nome empresarial não goze de tutela restrita somente a alguns estados, mas detenha a exclusi-

vidade sobre o uso do nome em todo o território nacional” (BRASIL, 2015b, p. 7).  

Inclusive, o Enunciado n. 2 da I Jornada de Direito Comercial do STJ/CJF – Conselho 

da Justiça Federal (BRASIL, 2013, p. 51) inclinou-se no mesmo sentido:  

2. A vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento 
característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível 
de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei n. 9.279/1996), deve 
ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do 
Código Civil.  

Desta feita, analisou-se o alcance na proteção do registro no INPI, considerando-se o 

princípio da especialidade, que, conforme exposto acima, tem relação com a exclusividade do 

produto em determinado segmento de mercado. 

Em relação ao elemento geográfico, destacou-se que a titularidade do registro da indi-

cação pressupõe notoriedade da região na elaboração de determinado produto ou serviço e, no 

juízo do Relator, a região de Curitiba não possui referido destaque na qualidade de veículos 

vendidos. 

Deste modo, a palavra “Curitiba” não está revestida das características próprias da in-

dicação de procedência, configurando mero nome geográfico registrável, conforme art. 181 da 

LPI (BRASIL, 1996): “O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou de-

nominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou ser-

viço, desde que não induza falsa procedência.” 

Analisando a possibilidade de Recorrente e Recorrida conviverem com seus nomes 

empresariais e manifestações conexas, tais como fachada, materiais físicos e de propaganda, 

etc., entendeu-se que, muito embora o nome “Curitiba” seja uma referência geográfica de uso 

comum, quando ligado a “Multimarcas” ou a “Comércio de Veículos”, ostenta certa originali-

dade, suficiente para evocar os direitos do art. 129 da LPI (BRASIL, 1996). E, por esta razão, 

o Relator entendeu não ser possível coexistir a marca “Curitiba” em “Multimarcas” ou “Co-

mércio de Veículos” e no nome empresarial da recorrente, “Auto Shopping Curitiba”.  
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Todavia, a análise de atuação das partes no mesmo segmento e, por via de consequên-

cia, se o uso da marca mista da Recorrente teria o condão de promover ou não a chamada as-

sociação parasitária, pela usurpação do trade dress, decorreria de reexame das provas, vedado 

pela Súmula 7 do STJ, nestes termos: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial.” (BRASIL, 1990a) 

Tendo em vista o exposto, Min. Relator negou seguimento ao Recurso. 

Todavia, o Min. Marco Buzzi pediu vista e apresentou voto divergente. 

Em suma, o Ministro considerou que não existe razões que inviabilizem a coexistência 

da marca mista “Curitiba” aplicada em “Multimarcas” ou “Comércio de Veículos” e o nome 

empresarial da recorrente, “Auto Shopping Curitiba”.  

Salientou também que o Inpi não conferiu à Recorrente o registro da marca “Curitiba”, 

mas concedeu-lhe o direito ao uso exclusivo da marca mista, assim entendida como aquela 

que combina elementos nominativos e figurativos. 

Considerou que a Recorrida não utilizou da marca mista da Recorrente, mas tão so-

mente do vocábulo “Curitiba” em seu nome comercial, que não é capaz de ensejar o reconhe-

cimento da marca alheia. Apontou ainda que as partes não guardam nenhuma semelhança, eis 

que seus logotipos são diferentes, o que, por si só, afasta o uso indevido da marca de terceiros. 

Reconheceu a procedência do REsp, destacando que a mera utilização do vocábulo  

“Curitiba” não evidencia o uso indevido de marca alheia, mormente quando 
não conferido o registro pelo Inpi de marca nominativa e, ainda, 
descaracterizada pelo Tribunal a quo a alegada concorrência desleal. Assim, 
não há falar em ofensa ao direito de marca, impondo-se o afastamento da 
determinação dada pela Corte de origem no sentido de que caberia à ré 
adotar providências imediatas no sentido de fazer cessar toda e qualquer 
referência ao vocábulo “Curitiba”.  (BRASIL, 2015b, p. 35).  

Diante dos argumentos, os Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Car-

los Ferreira, acompanharam a divergência, e a Quarta Turma do STJ, por maioria, deu provi-

mento ao REsp, nos termos do voto divergente do Ministro Marco Buzzi. 

O terceiro Recurso Especial a ser analisado foi protocolado sob o n. 1.391.517/SP, teve 

relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e possui a seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO 
MARCÁRIO. AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA 
“FRESH”. SUFICIÊNCIA DISTINTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM.  
SÚMULA 7/STJ. […]. (BRASIL, 2015a, p.1).  
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A discussão versou sobra a semelhança entre as marcas “Fresh” e “Su Fresh” e a pos-

sibilidade de ambas conviverem no mercado de consumo. 

Destacou o Relator que, embora similares, os produtos fabricados pelas partes não são 

idênticos, tendo em vista que a Recorrente, Kraft Foods Ltda (Fresh) vende sucos em pó arti-

ficiais, enquanto os produtos da Recorrida, Wow Indústria e Comércio Ltda (Su Fresh), são 

sucos para uso imediato. 

Além da diferença entre os produtos, ponderou-se que a palavra “Fresh” é utilizada 

por outras empresas na venda de outros produtos com a função de adjetivo que indica frescor. 

Reconhecendo a impossibilidade de confusão, diante dos aspectos acima menciona-

dos, atrelado à diferenciação gráfica das marcas, negou-se provimento ao recurso. 

3.2 ELEMENTOS ESSENCIAIS NA FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO JULGADOR 

Resta claro que no ordenamento jurídico brasileiro não há clareza nos atos que podem 

constituir concorrência desleal, todavia buscar-se-á encontrar critérios objetivos para que esta 

configure violação de marca e trade dress através de meios de confusão que buscam desviar a 

clientela de terceiros. 

Essencialmente, são dois os fatores que devem estar presentes para caracterizar a pro-

teção ao trade dress, buscando formar o juízo de valor do julgador, quais sejam: a) a distinti-

vidade do conjunto-imagem e b) a possibilidade de confusão para desvio de clientela. 

Em relação aos atos de confusão, cabe diferenciar entre confusão e risco de confusão, 

conforme disciplina Moro (2003, p. 122): 

A confusão é um fenômeno que se passa na mente dos consumidores,  por 
utilização de marca igual em produtos idênticos, por produtores diversos, e 
que faz com que aqueles não tenham meios para distinguir esses produtos. 
Também pode ocorrer este fenômeno no caso de marcas de serviços. 

Ou seja, o risco de confusão ocorre quando existe a possibilidade de associação entre 

produtos diversos que envolvem marcas de alto renome e que são exceção ao princípio da es-

pecialidade, conforme ensina Moro (2003). 

Logo, quando houver risco de associação entre produtos ou serviços, a prática da con-

corrência desleal se caracteriza pela confusão causada ao consumidor em saber se trata-se ou 

não de produto/serviço de mesma origem, especialmente quando forem semelhantes. A título 
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exemplificativo, o julgado envolvendo as marcas “Fresh” e “Su Fresh”, acima destacado, no 

qual o primeiro é composto de um “preparo sólido para refresco”, enquanto o produto do se-

gundo são sucos prontos para consumo. 

Em suma, o conjunto da embalagem, aliado ao uso de sinais distintivos, cores e quali-

dades do produto, levam o consumidor a erro em relação à origem ou procedência do produto 

ou serviço. 

O segundo requisito é a distintividade do produto, que é a característica que o torna 

único e peculiar, individualizado em relação aos seus similares. 

Diante disto, Antoniazzi (2010, p. 24-25) descreve, de forma sumária, como ocorre o 

desvio de clientela por meio fraudulento nos casos de infração de trade dress: 

i) Existe um conjunto-imagem aposto em uma embalagem, um 
estabelecimento ou qualquer outro objeto e que apresenta uma suficiente 
distintividade (original ou adquirida) visando assinalar um produto ou um 
serviço; 

ii) Em razão de sua distintividade, o público consumidor reconhece e 
identifica que esse conjunto-imagem assinala produtos/serviços de uma 
mesma origem; 

iii) Um terceiro, concorrente do titular do trade dress original, visa iniciar ou 
expandir a comercialização de seus produtos; 

iv) Para tanto, reproduz ou imita o trade dress original; 

v) O consumidor, já acostumado com a existência do trade dress original, ao 
verificar a existência de outro conjunto-imagem idêntico ou semelhante, será 
induzido à confusão ou fará uma associação indevida entre os produtos/
serviços; 

vi) Isso resultará no fato de o consumidor adquirir um produto/serviço pelo 
outro, seja por substituição (no caso de cópia), seja por acreditar que os 
produtos/serviços em cotejo guardam as mesmas características e qualidades 
(no caso de imitação). 

Dito isto, tem-se que, para formar o elemento subjetivo de convicção do julgador a fim 

de caracterizar a prática de ato ilícito pelo concorrente e assim gerar o dever de indenizar, é 

essencial que os requisitos referidos, quais sejam, distintividade e confusão/associação, este-

jam presentes. 
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CONCLUSÃO 

Buscou-se, através deste estudo, analisar a problemática da configuração da concor-

rência desleal quando da violação ao trade dress, através de doutrina e jurisprudência sobre o 

tema.  

Observou-se que a concorrência desleal se caracteriza quando o prejuízo aos concor-

rentes ultrapassa os limites legais, o que depende do preenchimento de alguns requisitos, 

quais sejam: os envolvidos devem atuar no mesmo ramo mercadológico, a prática deve ser 

capaz de gerar confusão entre os produtos ou serviços no intuito de desvirtuar a clientela. 

Embora não exista previsão legal específica no ordenamento jurídico brasileiro acerca 

da obtenção dos direitos de proteção sobre o trade dress, cabe ao titular demonstrar a existên-

cia de similaridade entre a identidade visual do seu produto ou serviço e a do seu concorrente, 

bem como a possibilidade de que venha a gerar confusão para os consumidores, com base no 

inciso III do art. 195 da LPI (BRASIL, 1996), eis que este dispositivo reveste de ilicitude o 

ato de concorrência desleal caracterizado pela conduta de “desviar clientes por meio fraudu-

lento”. 

Assim, a convicção do julgador deve ser formada, uma vez constatada a distintividade 

do trade dress e demonstrada prática da concorrência desleal no intuito de desviar a clientela. 
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