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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos do uso da marca pelo titular ou por 

terceiros sob a ótica da integridade. O uso da marca traz consequências negativas ao 

próprio signo no que tange à sua integridade material, causando o desgaste da sua distinção 

entre marcas de concorrentes, o que faz diminuir a distância distintiva entre os sinais de 

uma mesma atividade econômica ou afins. Além disso, o uso da marca também pode 

causar a perda completa de sua unicidade, corpo distintivo da marca, chegando, às vezes, à 

vulgarização da mesma, tornando-se res communis omnium. Do outro lado, a integridade 

material da marca pode passar por processos positivos que fortalecem o seu corpo 

distintivo. O uso da marca com sucesso faz aumentar sua fama perante o mercado e 

consumidores, diferenciando-a das demais e sendo alçada ao posto de marca famosa. A 

fama através do uso impulsiona marcas ordinárias ao status de marcas notoriamente 

conhecidas ou marcas de alto renome. Ambas representam degraus superiores de 

integridade material em relação às marcas que são ordinariamente protegidas dentro de 

suas atividades comerciais. Além disso, apesar do direito de uso exclusivo oferecido às 

marcas registradas, tal direito não é absoluto. Ou seja, mesmo ocorrendo usos 

desautorizados de marcas de terceiros que ocasionem alterações na integridade material 

das mesmas, há usos considerados permitidos pela legislação e jurisprudência. Dessa 

forma, pretende-se demonstrar que o uso da marca é o fio condutor desses fenômenos. 

 

Palavras-chave: 

Propriedade Intelectual – Marca – Uso – Integridade – Domínio comum – Distintividade - 

Distinção – Reputação. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the effects of the use of the trademark by the owner or by third 

parties from the perspective of the integrity. The use of the trademark brings negative 

consequences to the sign itself with respect to its material integrity, causing lack of its 

distinctiveness among competing marks, which slims the distinctive distance between the 

signs of the same or related economic field. Furthermore, the use of the trademark can also 

cause the complete loss of its uniqueness, distinctive body of the mark, reaching 

sometimes the vulgarization of the same, becoming res communis omnium. On the other 

hand, the material integrity of the mark can undergo positive processes that enhance its 

distinctive body. The successful use of the mark increases its fame before the market and 

consumers, differentiating it from others and being raised to a level of a famous mark. The 

fame through use elevates the ordinary marks to the status of well-known marks or 

trademarks of high repute. Both represent upper rungs of material integrity towards marks 

that are ordinarily protected within their fields of activities. Moreover, despite the right of 

exclusive use offered to registered marks, such right is not absolute. That is, even 

occurring unauthorized uses of trademarks by third parties which cause changes in the 

material integrity of the same, there are uses considered permitted by law and 

jurisprudence. Thus, this paper intends to demonstrate that the use of the mark is the 

common thread of these phenomena. 

 

Key words: 

Intellectual Property – Trademark – Use – Uniqueness – Public domain – Distinctiveness – 

Distinction – Reputation 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1. Tema a ser desenvolvido 

 

O direito de uso e a Propriedade Intelectual sempre estiveram unidos pelas 

imediatas ações e reações causadas nos seus institutos jurídicos e nas relações de 

concorrência. O que se tem visto até aqui, sem dúvida, tem trazido vasto conhecimento 

para os fins do estudo da Propriedade Intelectual como ramo quase autônomo do Direito. 

Todavia, o instituto do uso tem sido limitadamente estudado como um foco de direito 

garantido aos possuidores de coisas tangíveis, sendo que, no âmbito da Propriedade 

Intelectual, o uso tem merecido papel tímido na doutrina, apesar da forte presença em 

quase todos os acontecimentos na vida empresarial dos titulares. 

 

A prática concorrencial demonstra que tanto as empresas como os 

consumidores têm predileção pelas marcas que, de algum modo, fazem alusão quase ou 

imediata ao produto ou serviço, visto que é forçosa uma maior identificação com o mesmo 

por ambas as partes, facilitando muitas vezes o convencimento do consumidor para 

adquirir o produto e os interesses da empresa em vendê-lo. 

 

Sob o ponto de vista econômico, a questão da escolha de um sinal por titulares 

para distinguirem seus negócios é das tarefas mais relevantes para aqueles que buscam 

vantagem concorrencial e almejam ser identificados com facilidade pelo público 

consumidor. Apesar do envolvimento emocional dos agentes econômicos durante o 

processo de escolha dos sinais que irão distinguir suas empresas (e.g. homenagem ao filho, 

gosto musical e sensações com experiências pessoais), muitas dessas escolhas poderiam ser 

mais eficientes, se os criadores
1
 

2
 desses sinais levassem em consideração alguns pontos 

básicos da Propriedade Intelectual. 

                                                 
1
 Há criatividade no processo idealizador de um sinal distintivo e a depender da constituição do sinal em si, 

há também originalidade absoluta para os fins de proteção por Direito de Autor? Isso significa dizer que há 

proteção autoral pela criação de marcas? 
2
 SILVEIRA, Newton: Licença de Uso de Marca e Outros Sinais Distintivos. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 

15: “Muito embora tais sinais não constituam obras do espírito (como as invenções e obras artísticas), estão 

em estreita ligação com tal tipo de atividade, sendo por isso tutelados (se o sinal, em si, contém o resultado 

direto da atividade criadora, podendo ser considerado, p. ex., uma obra de desenho, poderá receber a tutela 
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No entanto, por mais que esse hábito alcance resultados junto ao mercado, o 

uso de marcas pouco distintivas dificulta sua identificação entre os concorrentes, 

denotando a fraqueza dos direitos garantidos ao titular. Conseqüentemente, tais marcas 

estão mais suscetíveis à reprodução ou imitação por terceiros, pois é mais barato copiar.
3
 

Ademais, marcas pouco distintivas, de acordo com a doutrina e jurisprudência, possuem 

mais chance de conviver entre si, decorrendo daí uma maior dificuldade para manutenção 

da integridade material desse tipo de marca. 

 

A distintividade, portanto, é elemento importante para a análise da integridade 

material da marca, pois de acordo com Newton SILVEIRA, a natureza da marca decorre de 

sua finalidade. Assim, o sinal deve ter capacidade distintiva. O sinal, de acordo com o 

autor, não é o produto, acresce-se a ele.
4
 

 

Para efeitos ilustrativos, imagine-se a marca de queijo GOSTBOM. A 

finalidade do produto com essa designação é a de oferecer paladar gostoso a produtos 

alimentícios. Dessa forma, a marca GOSTBOM nada mais faz do que sugerir e quase 

descrever uma característica própria do produto. Ora, qualquer outro produto alimentício 

tem a mesma função, de sorte que muitas outras marcas certamente teriam composições 

semelhantes e dificilmente seriam impedidas juridicamente de uso. 

 

Sob o ponto de vista da formação linguística das marcas, a Semiótica exerce 

relevante papel na análise das mutações dos signos. No dizer de Umberto ECO, “[A] 

palavra remete diretamente ao conceito mental e indiretamente à multiplicidade de objetos 

por ele representados”.
5
 Essa multiplicidade pode ser interpretada como pelas formas de 

utilização de um signo como marca. Ao longo do tempo e ainda pelo uso por seu titular ou 

                                                                                                                                                    
mais ampla dos direitos de autor). Não é condição, entretanto, para receber a tutela da lei como sinal 

identificador, que seja ele uma obra do espírito”. 
3
 Conforme afirmam Roger D. Blair e Thomas F. Cotter, citados por Cláudio Roberto Barbosa, “[c]opiar 

uma invenção de um terceiro custa consideravelmente menos que o desenvolvimento de um novo produto, 

mesmo se considerado o custo de engenharia reversa inevitavelmente necessário para a cópia. Cf. 

BARBOSA, Cláudio. Propriedade Intelectual. Introdução à propriedade intelectual como informação. 

São Paulo: Campus Jurídicos, 2009. p. 11 (BLAIR, Roger D.; COTTER, Thomas F: Intellectual property – 

Economic and legal dimensions of rigths and remedies. New York: Cambridge, 2005, p. 14). 
4
 SILVEIRA, Newton. Curso de Propriedade Industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 19. 

5
 ECO, Umberto. O signo. 6ª Ed. Editorial Presença: Bacarena-PT, 2004. pp. 114/115. 
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por terceiros, os signos experimentam variações em seu poder distintivo, causando efeitos 

positivos ou negativos. 

 

Nesse sentido, Carlos Henrique de Carvalho FRÓES anota que a importância 

da marca, qualquer que seja a sua forma, pode ser ilustrada por uma frase tirada de uma 

das obras imortais de William Shakespeare: “[M]uito está em um nome: por muito que 

chamássemos uma rosa por qualquer outro nome, cheiraria menos doce”. Continua o 

autor afirmando que o poder de sugestão da marca é imenso, que, no dizer de Albert 

CHAVANNE e Jean-Jacques BURST, o poder de sugestão é “parte do nosso meio 

ambiente e até mesmo nosso subconsciente”.
6
 

 

Com o fim de proteger seu patrimônio, o titular da marca precisará estar pronto 

para encampar as medidas cabíveis de cessação do uso de sua marca por terceiros, 

concorrentes ou não, quando esse prejudicar a integridade material de sua marca ou sua 

reputação. Uma conseqüência é o enfraquecimento da distinção de sua marca e nesse 

sentido, Denis Borges BARBOSA comenta que, quando características de uma marca 

notória são identificadas pelos consumidores como exclusivas daquela marca, se tais 

características passam a ser utilizadas por competidores da mesma categoria, a habilidade 

dessas características de individualizar a marca é enfraquecida, talvez ao ponto de serem 

destruídas.
7
 

 

Note-se que o comentário acima traz apenas um aspecto da utilização indevida 

da marca por terceiros. É crucial considerar os fenômenos dessa utilização e seus efeitos. A 

utilização indevida de uma marca é capaz de gerar a diminuição da sua integridade 

material, expondo-a a consequências indesejáveis ao titular da mesma. 

 

Em rápidas linhas, resume-se o exemplo da marca utilizada à exaustão pelo 

titular e pelo público de modo a fazer-se identificar como o próprio produto ou seu gênero. 

Está-se diante do processo de degenerescência da marca, ou perda do seu poder distintivo. 

                                                 
6
 FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: Aquisição de distintividade e degenerescência. In: SANTOS, 

Manoel J. Pereira dos e JABUR, Wilson Pinheiro (Orgs.). In Sinais Distintivos e Tutela Judicial e 

Administrativa. Série GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 84. Do original Shakespeare: [M]uch is in a 

name: many that we call a rose under any other name would smell less sweet”. Do original de CHAVANNE 

e BURST: “[f]ait partie de notre environnement et même de notre subconscient”. 
7
 BARBOSA, Denis. Proteção das Marcas. Uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008. p. 153. 
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Como exemplos, citam-se as marcas vulgarizadas ISOPOR e CELOPHANE. Denis 

BARBOSA ensina que o excesso de uso do signo em face do designado cria uma inflação 

significativa e erode o poder de identificação.
8
 No presente estudo, apresentar-se-á que 

esse poder de identificação consiste na própria integridade material da marca. 

 

Como outro fenômeno de influência sobre a integridade da marca, o uso 

indevido, pulverizando o feixe de brilho emanado pela marca em relação ao seu mercado, 

acarreta o desgaste do poder distintivo da marca. E no caso de marcas com certa fama, tal 

uso indevido enfraquece o poder identificador da marca famosa. Diluição, nas palavras de 

Filipe Fonteles CABRAL, consiste em uma “[o]fensa à integridade de um signo distintivo, 

seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do 

sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, 

seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação”.
9
 

 

Tais fenômenos propiciam a diminuição da integridade material da marca que, 

enfraquecida em sua distintividade e distinção, perde valor econômico, diminuindo o poder 

de exclusão de terceiros. O valor da marca não é, no caso, o que resulta do prestígio de 

uma marca de luxo, mas a capacidade de imprimir, entre marcas relativas a mercados 

correlatos, uma posição claramente singular, à luz do consumidor. Assim é que marcas 

como IBM e COCA-COLA, sem expressarem luxo ou prestígio, têm alto valor como 

signo, por sua capacidade de diferenciação.
10

 

 

Por outro lado, em um movimento positivo de distintividade, se um elemento 

de uso comum, descritivo ou genérico passa a ser utilizado por um titular a ponto dele ser 

interpretado pelo mercado como indicativo de procedência daquele titular, tem-se o 

processo de aquisição de distintividade pelo uso (secondary meaning). A marca 

AMERICAN AIRLINES é um exemplo desse processo. 

 

                                                 
8
 BARBOSA, Denis. Proteção das marcas... Op. cit. p. 194. 

9
 CABRAL, Filipe Fonteles. Diluição de marca: Uma teoria defensiva ou ofensiva? In RABPI v. 58, Rio de 

Janeiro: ABPI, mai/jun 2002, p. 28. 
10

 BARBOSA, Denis. Proteção das marcas... Op. cit. p. 46: O autor utiliza o exemplo citado por BEEBE, 

das propagandas da marca BENETTON, as quais utilizavam imagens de guerra, doenças, sacrilégios e com a 

mera aposição da marca do anunciante. Tal prática não tinha o condão de desenvolver o significado da marca 

ou aumentar o valor da marca, mas somente o de oferecer ao público informação que diferenciasse a marca 

BENETTON dos demais concorrentes. E fez isso com sucesso. BARBOSA, Denis. Op. cit. p. 46. n. 19. apud 

BEEBE, Barton. The semiotic analysis of trademark Law. In UCLA Law Review v. 51. 2004. p. 644. 
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A integridade material de uma marca, portanto, diz respeito à sua composição 

em todos os sentidos. Como exemplo metafórico, um tijolo pode ser quebrado ou rachado 

ao ser mal manuseado pelo profissional da construção civil. Da mesma forma, a 

distintividade e a distinção de uma marca podem ser erodidos, comprometendo sua 

integridade material, caso a mesma não seja utilizada devidamente por seu titular ou por 

terceiros.
11

 Ou se utilizada para substituir o significado semântico do próprio produto ou 

serviço que a mesma designa, diminuirá seu poder distintivo, podendo tornar-se res 

communis omnium. 

 

Adicionalmente, a integridade moral ou reputação de um titular de marca, 

novidade trazida pelo artigo 130, inciso III da LPI
12

, pode ser atingida quando um 

concorrente a utiliza de modo a denegrir seu titular junto aos consumidores e mercado. 

Dessa forma, o titular da marca
13

 sofrerá danos não materiais que afetam sua credibilidade, 

fulminando seu poder de competição frente aos concorrentes, perdendo posição de 

mercado, abalando a sua integridade moral.
14

 

 

Conseguindo resumir alguns dos objetivos do presente trabalho, pois há outros 

pontos aqui abordados que não estão presentes em seu estudo, o autor americano Frank I. 

SCHECHTER, em 1927, disse que “[a] preservação da unicidade de uma marca deve 

constituir a única base racional para a sua proteção”.
15

 

 

O que ele quis dizer, já naquela época, era que o aproveitamento de marcas 

com certa fama em seus mercados precisa ser coibido de modo a evitar que a sua força 

distintiva não seja desgastada ou diluída, mantendo-se sua integridade material a mais 

                                                 
11

 É o caso da caducidade de marcas, remédio para um sistema doente, objeto dos artigos 143 e seguintes da 

LPI. 
12

 Art. 130, III LPI: Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: III - zelar pela 

sua integridade material ou reputação. 
13

 Súmula nº 227 STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”: Em que pese o comentário sobre a 

possibilidade do titular da marca sofrer dano moral, o STJ já decidiu que atos desleais podem causar danos às 

empresas no que tange à sua reputação junto aos consumidores, concorrentes e por que não, perante a 

sociedade. 
14

 A partir daqui, tentar-se-á chamar a reputação relacionada às marcas, de integridade moral, mas não se 

almeja com o presente estudo afirmar que a marca pode sofrer dano moral ou ser abalada em sua reputação. 

O que se afirma é que, a marca, enquanto bem intangível, possui características e história perante o mercado 

e seus consumidores. Independentemente do que pode se ouvir da jurisprudência, a marca não possui 

distintividade intrínseca, mas extrínseca. 
15

 SCHECHTER, Frank I. The rational basis of trademark protection. In: Harvard Law Review, nº 40. 1927, 

p. 831. Tradução livre do original: “The preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the 

only rational basis for its protection”. 
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intacta possível. Não à toa que os Estados Unidos tenham sido o país com a maior 

preocupação com casos envolvendo uso indevido de marcas famosas tanto por 

competidores como por não concorrentes, e por consequência, a teoria anti-diluição tenha 

angariado tanta força naquele país. 

 

2. Justificativa da escolha do tema 

 

A integridade material de uma marca e a integridade moral de seu titular 

consistem em tutelas jurídicas relevantes ao estudo do uso. O artigo 130, inciso III da LPI é 

arcabouço jurídico recente no ordenamento nacional, em que pese a longa história da teoria 

da diluição americana que, de certa forma, inspirou o legislador pátrio a incluir 

timidamente tal instituto no Brasil. 

 

Referido dispositivo vem sendo pouco estudado pela doutrina e quase nada 

interpretado pelos tribunais nacionais, o que também contribuiu para a escolha do tema. 

Ademais, a integridade da marca, enquanto tutela potencial de exclusão de terceiros, é 

pouco aproveitada pelos titulares por ausência de um estudo mais aprofundado. 

 

A ausência na doutrina de estudo preocupado em examinar a unicidade das 

marcas e suas variações instigou a condução do presente trabalho, que tentará oferecer 

fundamentos mais claros sobre esse importante instituto jurídico, principalmente em 

tempos de multiplicação de sinais que ocupam o domínio comum, por um número cada vez 

maior de agentes econômicos motivados a proteger suas marcas. 

 

3. Principais questões a serem abordadas 

 

O presente estudo tentará demonstrar que o uso da marca por seu titular, por 

seus concorrentes e/ou pela sociedade é capaz de gerar efeitos à sua integridade material e 

moral. Para se obter essa conclusão, será necessário estudar o fenômeno jurídico da marca, 

sua atual definição doutrinária e legislativa, sua natureza jurídica, o feixe de direitos que 

nasce com o uso e com o registro da marca, além dos fenômenos jurídico-linguísticos 

originados como efeitos positivos e negativos causados pelo uso da marca no mercado. 
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Conclusões 

 

O objetivo do presente estudo era demonstrar que o direito de uso sobre a 

marca, registrada ou não, é capaz de gerar consequências positivas e negativas à mesma e 

ao seu titular. Para isso, escolheu-se como foco a busca pelo entendimento sobre a 

integridade material da marca e a integridade moral do seu titular. A LPI, outorgada em 

1996, trouxe como novidade o direito ao depositante da marca e ao titular do registro de 

zelarem pela integridade da marca ou sua reputação. 

 

Os institutos mais importantes do Direito Real foram apresentados de modo a 

oferecer uma visão ampliada da constituição dos direitos reais e das interseções que 

existem entre esse ramo do Direito Civil com o direito das marcas. Por muito tempo e até 

os dias de hoje, paralelos entre os dois ramos do Direito são estudados, inclusive 

emprestando certos conceitos aos recentes direitos intelectuais. Nessa linha, PICARD, no 

fim do século XVIII, foi quem primeiro trouxe a noção inovadora de se considerar os 

direitos intelectuais como um quarto grupo de relações jurídicas, diferente do proposto 

pelo Direito Romano que não aceitava a hipótese de haver relação entre pessoa e bens 

intangíveis. 

 

Muito tempo depois, os direitos sobre bens intangíveis foram alçados ao nível 

de direito de propriedade munido de um feixe bem determinado de direitos sobre a res 

incorporales. Assim é que, internacionalmente, o direito sobre a marca foi encarado como 

direito de propriedade. Não diferente, as legislações nacionais, desde o fim do século XIX, 

seguiram a mesma tendência. Ainda hoje, o direito de propriedade sobre a marca é 

recebido pela CF/88, em seu artigo 5º inciso XIX. Tal interpretação abre margem a outras. 

Os bens intelectuais são passíveis de aquisição de propriedade pelo uso? Como se verificou 

no estudo, os principais doutrinadores civilistas não afastam essa possibilidade, a qual 

inclusive teve repercussão em nossos tribunais, tanto em interpretações análogas (direito de 

uso sobre linhas telefônicas) como em interpretações diretas (possibilidade de uso de 

interditos proibitórios para salvaguardar direitos intelectuais). 

 

Inevitável, portanto, tentar-se alinhar os direitos reais aos direitos intelectuais. 

Pela característica da ubiquidade, as marcas podem estar na posse de mais de uma pessoa 



183 

quando do seu uso simultâneo. O Direito Civil chama isso de composse. Hoje, também se 

discute a possibilidade de constituição de titularidade múltipla de marcas, o chamado 

condomínio de marcas. O INPI ainda não aceita essa ideia, mas já há discussões internas a 

esse respeito. 

 

Muitas críticas são direcionadas à natureza jurídica de propriedade sobre 

marcas. Corroborando com elas, é necessário aceitar que as marcas, enquanto bens 

intelectuais, possuem peculiaridades que lhes são próprias e são impossíveis de serem 

aplicadas à propriedade material. Enquanto propriedade resolúvel, a marca tem validade, 

apesar do direito do seu titular em prorrogar essa validade por iguais e subsequentes 

períodos até persista o interesse em usá-la. Outrossim, o direito de uso exclusivo sobre a 

marca é limitado à área de atuação do seu titular. Talvez, as marcas de alto renome sejam 

as que mais cheguem próximo de se estabelecer uma propriedade de marca. Ainda existem 

críticas sobre os procedimentos instaurados pelo INPI sobre o direito de dispor da marca. 

Todavia, regras também são impostas para a transferência de bens materiais. Com tudo 

isso em vista, a doutrina mais recente tem se inclinado a retornar à proposta de PICARD, a 

de aceitação das particularidades sui generis que cada bem intelectual e assim, os aceitar 

como são: diferentes da propriedade civil e próprios em sua natureza. 

 

Mas, da mesma forma que uma propriedade, se esbulhada e a posse, turbada 

parcialmente, a mesma deixa de exercer plenamente todas as suas funções. Por hipótese, 

imagine-se que um rio de um terreno rural seja desviado por um turbador e isso atrapalhe 

que os animais daquela propriedade sobrevivam por falta de água. Tem-se aqui o típico 

problema de ameaça à integridade funcional da referida propriedade. 

 

Do mesmo jeito, havendo uso indevido de marca ou uso incorreto ensejador de 

prejuízo, causar-se-á efeitos positivos ou negativos na integridade da mesma. 

 

A doutrina tem se concentrado a estudar a integridade da marca somente no 

que tange aos perigos da diluição da mesma. Tecnicamente, diluição é termo extraído da 

realidade americana e aplicado ao fenômeno do desgaste distintivo de marcas famosas. 

Inclusive, o direito americano possui legislação própria nesse sentido – o Trademark Anti 

Dilution Act. Só que, como ficou demonstrado no estudo aqui proposto, essa leitura 
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apresenta-se obtusa em relação à ampla aplicação do termo integridade à capacidade de 

exercer em relação a um instituto como a marca. 

 

Como se viu, integridade está relacionada à inteireza das coisas, à plenitude, à 

unidade. Integridade também está relacionada ao estado inteiro das coisas; completo. 

Moralmente, integridade também é um valor ético para os indivíduos e para os 

concorrentes. Nesse esquema, alinham-se esses significados à marca no sentido de 

defender que a sua integridade tem de ver com a sua completude de poderes, ou sua plena 

capacidade de exercer suas características tanto em relação ao seu titular como também 

perante terceiros. 

 

Dessa forma é que, destrinchando os principais componentes da marca – a 

distintividade e a distinção, precisam estar intactos para que uma marca seja chamada de 

íntegra. A distintividade, instituto que aplica-se à capacidade intrínseca da marca de 

distinguir produtos ou serviços, tem que existir para que qualquer signo seja considerado 

registrável como marca. Do mesmo jeito, a distinção – solução apresentada que propugna 

o fim dos erros de terminologia causados pelo costume de utilização de um mesmo termo 

para qualquer espécie de distintividade – é quem guarda a distância distintiva suficiente 

para que uma marca seja considerada distinta das demais já registradas ou solicitadas por 

concorrentes. 

 

SCHECHTER foi o autor mais feliz ao defender a proteção da integridade da 

marca. Em 1927, ele já expressava preocupação pela tutela da unicidade (é como os 

doutrinadores têm traduzido o termo uniqueness). Na visão dele, a defesa da unicidade da 

marca deveria ser o único campo de proteção que um signo distintivo deveria ter. Mesmo 

sabendo que na primeira metade do século XX, não havia a corrida desenfreada de 

proteção de marcas no mundo que há hoje, a preocupação de SCHECHTER é digna de 

celebração.  

 

A integridade da marca consiste na capacidade total em distinguir, de se manter 

única em seu mercado específico. A marca, quando íntegra, emite um único brilho ao 

consumidor de modo que este tenha ínfima chance de se confundir no ato da sua escolha. 
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Conceituou-se distintividade à luz do que rege o artigo 124, inciso VI da LPI e 

demonstrou-se como esse instituto é avaliado pelos examinadores de marcas do INPI, 

quando da aplicação das apostilas durante a decisão de deferimento de um pedido de 

registro de marca. As apostilas nada mais são do que ressalvas sobre a falta de 

distintividade de elementos considerados irregistráveis per se. Muito se tem errado e 

muitas injustiças vêm sendo cometidas. 

 

A doutrina estuda as forças distintivas de cada marca e as separa de acordo 

com a sua distinvidade, e por que não, integridade. Ou seja, quanto mais distintiva a marca 

for, mais forte ela será. Pelo presente estudo, maior será sua integridade material, pois se e 

quando um terceiro quiser utilizar indevidamente uma marca arbitrária ou fantasiosa, maior 

probabilidade de sucesso terá o titular prejudicado em cessar o uso indevido, tendo em 

vista a maior distância distintiva existente entre as marcas do mesmo mercado competidor. 

 

Quando esse brilho único; essa inteireza é erodida pelo uso da marca tanto por 

seu titular ou por terceiros desautorizados, a sua integridade é abalada; diminuída. De outro 

turno, quando o titular usa a marca e aufere resultados positivos em relação à sua 

integridade, percebe-se que a marca evolui em relação à sua força distintiva. 

 

A Semiótica tem estudado esses fenômenos de perto, já que ela é responsável 

pela análise linguística das expressões culturais dos povos. Apesar da sua vocação distinta 

da do direito das marcas, a Semiótica muito contribui para o estudo das metamorfoses 

linguísticas que as marcas experimentam com o uso. Não à toa escolheu-se nomear um dos 

capítulos de “Os caminhos da distintividade”, que nada mais é do que uma homenagem à 

Semiótica por sua colaboração ao estudo das marcas. O termo “caminhos” denota essas 

transformações linguísticas, positivas ou negativas, que um signo, distintivo ou não, pode 

enfrentar. 

 

Quando o caminho (uso) leva a marca para a diminuição de sua integridade, 

dois resultados são alcançados: a vulgarização ou o desgaste de sua força distintiva. 

Quando o caminho leva a marca ao aumento de sua integridade, outros dois resultados são 

percebidos pela doutrina e jurisprudência: o secondary meaning e a notoriedade. 
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O processo de vulgarização ou degenerescência de marcas pode e deve ser 

interpretado sob a ótica da integridade. Muitas vezes, é causado pelo próprio titular, seja 

por omissão ou por ação indevida. Diversas marcas já foram perdidas para o domínio 

comum porque, por um período de tempo e sem reação contrária dos seus titulares, foram 

utilizadas como gêneros do próprio produto ou serviço designado por elas. São os casos 

das agora ex-marcas FORMICA, CELOPHANE, CATUPIRY, ASPIRINA entre tantas 

outras. Note-se que todas as marcas vulgarizadas já foram famosas. 

 

Em caminho inverso, tem-se que palavras ou imagens descritivas, genéricas ou 

de uso comum são capazes de alcançar certo nível de distintividade, adquirindo integridade 

material mínima para serem consideradas marcas propriamente ditas. O fenômeno do 

secondary meaning é um processo lento de percepção pelo consumidor de que determinado 

elemento de uso comum passa a exercer um brilho próprio para uma palavra considerada 

res communis omnium. Essa experiência, na visão da clientela, faz nascer uma marca com 

todas as suas características e capacidades de fazer valer seus efeitos perante terceiros. São 

os casos das marcas POLVILHO ANTISSÉPTICO e CULTURA INGLESA. Esta, apesar 

de ter sido considerada de uso comum pelo Judiciário, guarda afetiva lembrança desse 

autor, e assim, é mantida no rol de expressões instrinsecamente irregistráveis, mas capazes 

de manifestar seu brilho próprio frente aos seus concorrentes. Aliás, verdade seja dita, não 

existem muitas marcas de cursos de idiomas que se assemelhem à marca da “CULTURA”, 

tamanha é sua integridade material após décadas de serviços e aceitação no mercado. 

 

Os fenômenos da vulgarização e secondary meaning possuem em comum a 

interpretação do coeficiente de distintividade. Já nos processos de notoriedade e de 

desgaste do poder de distinguir, as marcas são interpretadas sob a ótica da distinção. 

 

Em sendo disponível e distintiva dentro da atividade empresarial desejada, a 

marca pode ser registrada por seus interessados, obedecendo-se o procedimento 

administrativo do INPI. Mesmo a marca mais ordinária possui sua integridade assim que 

nasce. Esta encontra proteção nos limites da atuação empresarial do seu titular. Em alguns 

casos, a especialidade das atividades do titular se relaciona com outras, estendendo 

limitadamente essa proteção. 
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Conforme a marca ordinária é utilizada por seu titular ou por terceiros 

autorizados e em um caminho virtuoso sucesso empresarial, ela avança no conhecimento 

pelo público consumidor e dependendo da qualidade dos produtos/serviços, possibilita a 

repetição da experiência do consumo. Inevitável dizer que esses fatores levam a marca à 

fama e com isso, ao aumento de sua integridade material. 

 

As marcas famosas merecem especial atenção da teoria da integridade, 

levando-se em consideração os investimentos realizados por seus titulares e pela presunção 

de qualidade instaurada no mercado. Essa fama faz da marca um signo desejado por muitos 

e dessa forma, sua integridade é fortalecida, seduzindo usurpadores e aproveitadores 

parasitários a copiá-las. 

 

A legislação de 1883 classifica a marca famosa como marca notoriamente 

conhecida e de acordo com o que ficou demonstrado, a comunidade internacional 

desenvolveu um sistema de proteção dessas marcas famosas que circulavam 

internacionalmente, tutelando-as independentemente de registro. A revisão de Estocolmo 

da CUP estabeleceu que a notoriedade da marca objeto do artigo 6 bis precisa ser atestada 

no país onde a eventual usurpação ocorre, sob pena de se privilegiar marcas estrangeiras 

sem registro no território da discussão. Muito se debateu sobre esse ponto e não era difícil 

encontrar titulares que defendiam suas marcas “famosas” com documentos que atestavam 

certa fama fora do país. 

 

Quando a marca notoriamente conhecida continua a evoluir no imaginário do 

público consumidor e passa a reinar sozinha até mesmo fora das atividades comerciais de 

seu titular, ela torna-se candidata ao status de alto renome, instituído pelo artigo 125 da 

LPI. Marcas como COCA-COLA, PIRELLI e MCDONALD’S são assim consideradas em 

virtude do intenso brilho manifestado dentro e fora de seus mercados originais. É forçoso 

concluir que a integridade material de marcas como essas é tão grande que seria necessária 

a implementação de meios mais eficazes de sua proteção. 

 

O fato é que a notoriedade também traz efeitos negativos ao titular e à marca. É 

a “patologia da fama”. Quanto mais famosa, mais atenção a marca atrai e com isso, 

inevitavelmente free riders tentam se aproveitar dessa fama, ou utilizando indevidamente a 

marca famosa ou registrando marcas fora do alcance da concorrência, ocasionando o 
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parasitismo. Alguns doutrinadores chamam esse fenômeno de “concorrência sem 

concorrência”. Esse parasitismo gera a perda do valor de venda da marca famosa, 

contribuindo para a sua diluição. A diluição ocorre quando há o uso da marca famosa por 

mais de um agente econômico, simultaneamente, mas fora do âmbito de proteção da 

atividade comercial original da marca famosa. Diluindo o brilho intenso da marca famosa 

entre outras origens distintas, há a perda da distinção. 

 

De acordo com a doutrina americana, a diluição da marca pode ocorrer 

principalmente de duas maneiras: por maculação ou ofuscação. A maculação constitui uma 

ofensa à integridade material de uma marca. É a conduta que associa, por exemplo, uma 

marca famosa a um produto ou serviço de baixa qualidade, seja pela sugestão de um 

vínculo do sinal com um conceito moralmente reprovado pela sociedade. O leading case se 

refere ao uso do slogan “Enjoy cocaine” com apresentação visual da COCA-COLA. A 

ofuscação, por sua vez, consiste na perda do brilho distintivo de uma marca. É entendida 

como uma violação à unicidade do sinal, a partir do momento em que uma mesma 

expressão passa a identificar produtos de fontes diversas. Em ambos os casos, a diluição do 

poder distintivo de um signo afeta a integridade material do mesmo. 

 

O abalo negativo da integridade da marca também ocorre quando, 

principalmente por força do INPI e com menos força, pela inação dos titulares de marca, a 

distância distintiva entre marcas distintivas per se diminui gradativamente com o 

deferimento de marcas semelhantes umas às outras dentro de uma mesma categoria ou em 

categorias afins. Apesar do peso da análise recair sobre o INPI e os titulares, a teoria da 

distância é interpretada precipuamente sob a perspectiva do consumidor, pois ele é quem 

decide quando a distância distintiva entre marcas parecidas não o afetará no momento de 

sua decisão de escolha. A doutrina alemã trata do assunto em um momento pos factum, ou 

seja aplica-se a teoria após certa convivência de marcas parecidas em um mesmo mercado. 

De acordo com a doutrina, uma marca sênior tem apenas a amplitude de proteção em face 

à marca júnior equivalente à mesma distância que aquela mantém em face das marcas 

similares de outros competidores. 

 

Ainda sobre os efeitos do uso da marca em sua integridade, é preciso notar que 

o próprio titular pode sofrer abalo em sua confiança perante o mercado. Sua reputação 

pode ruir dependendo dos efeitos nefastos de utilização de sua marca por terceiros. O uso 
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denegritório é condenável e certamente, remédios jurídicos existem para que os titulares de 

marca evitem que isso se perpetue, garantindo o direito de zelo de reputação. 

 

Contra todos os efeitos negativos gerados pelo uso, seja pelos próprios titulares 

ou por terceiros, é possível que os interessados intentem medidas de proteção da 

integridade material de suas marcas. Todavia, tais direitos não são absolutos. O direito 

constitucional de liberdade de expressão garante ao cidadão a livre faculdade de expor seus 

sentimentos, desprazeres ou experiências vividas. Logo, as marcas não estão livres de 

serem criticadas, desde que tais críticas tenham o cunho de exteriorização de opiniões de 

boa-fé. Qualquer expressão que tenha somente o interesse denegritório é desaprovada pela 

lei. 

 

Na mesma linha, a publicidade comparativa, amparada pelo direito 

constitucional de livre iniciativa e pelo regulamento administrativo do CONAR, é 

permitida obedecendo-se uma série de requisitos. A preocupação é pelo fato da publicidade 

constituir uma atividade comercial e por sua natureza, qualquer uso de marca de terceiro 

em uma propaganda possui cunho econômico. Do contrário, para quê comparar? A ideia 

original da publicidade é sempre de enaltecimento do produto/serviço vendido. A LPI foi 

menos permissiva nesse sentido, tendo proibido qualquer uso de marca de terceiro com 

conotação comercial. Objetivamente, havendo comparação entre produtos de marcas 

concorrentes e havendo um vencedor, o perdedor sofrerá abalo em sua integridade 

material, pois seu poder de venda diminui. 

 

Entretanto, não há como deixar de comentar que o consumidor pode ser o 

grande vitorioso com as propagandas comparativas, pois obedecendo-se os preceitos do 

CONAR e da boa-fé, leva-se mais informação à população gerando oportunidade para uma 

melhor decisão de compra. E por via de consequência, o perdedor reagirá melhorando seus 

produtos objetivando a reconquista da integridade material de sua marca. 
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