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RESUMO 

 

O trabalho tem como foco central o reconhecimento da existência de marcas de 

titularidade da Administração Pública direta e indireta, passíveis de exploração econômica e 

proteção segundo a Lei Federal 9.279/96 e legislação civil e processual correlata.  

O atual estágio de informalidade que permeia os signos da administração pública gera 

a equivocada ideia de que se trata de res publicae ou nullius, quando na verdade integram o 

patrimônio do Estado, por expressa determinação dos artigos 128 e 124, IV da Lei de 

Propriedade Industrial.  

Como proprietário de marcas, a administração pública direta e indireta pode licenciá-

las a terceiros, com fundamento na expressa autorização constante do artigo 130, III da Lei 

9.279/96 e segundo as regras norteadoras do regime jurídico de Direito Público, com destaque 

à presença do interesse público devidamente motivado e prévia licitação. Trata-se de 

mecanismo que torna os escassos recursos públicos mais eficientes, pois seu produto reverte 

em prol da execução de políticas públicas voltadas a satisfação dos interesses da coletividade, 

respondendo o administrador em caso de desvio de finalidade. 

As marcas da administração pública direta e indireta são também passíveis de proteção 

jurídica contra uso indevido em sede penal, administrativa e civil. No âmbito administrativo, 

compete ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial exercer controle preventivo sobre 

pedidos de registro de marcas, a fim de impedir pretensões contrárias às regras impeditivas de 

registro constantes do artigo 124 da Lei 9.279/96.  No plano civil, a proteção se dá através dos 

mecanismos processuais previstas no ordenamento jurídico, com destaque à tutela anulatória, 

adjudicatória e cominatória, com possibilidade de concessão de tutela de urgência e evidência 

a fim de fazer cessar, de pronto, lesão decorrente de aproveitamento parasitário. 

Por fim, destaca o direito das pessoas jurídicas de Direito Público de perseguir 

reparação por danos decorrentes do uso não autorizado de seus signos, tanto materiais como 

morais, haja vista também ser, com fundamento no artigo 52 do Código Civil, titular de certos 

direitos da personalidade que podem ser objetivamente considerados, a exemplo da sua 

imagem e honra. 

 

Palavras-chave: Marca; Administração Pública; Estado; Licenciamento; Registro; Dano 

Material; Dano Moral. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The main purpose of this study is to recognize trademark owning from both direct and 

indirect public administration, susceptible to economic utilization and to protection, according 

to Law 9.279/96 and to civil legislation and correlated procedural law. 

The current level of informality which permeates the symbols related to public 

administration creates a wrong idea that they are entirely related to res publicae or nullius, 

whereas they in fact belong to the State properties, as expressly determined by articles 128 

and 124, IV of the Law of industrial property. 

As a trademark owner, direct and indirect public administration may license them to 

third parties, as expressly authorized by article 130 III of Law 9.279/96, and according to the 

guiding rules of the legal system of Public Law, with an emphasis on the existence of public 

interest duly motivated and on a pre-bidding process. It is a mechanism which makes scarce 

public resources become more efficient, since its product results in the execution of public 

policies aiming at satisfying the interests of the community, holding an administrator 

accountable in case of any misuse. 

The direct and indirect public administration trademarks are also eligible for legal 

protection against misuse in terms of criminal, administrative and civil matters. As for 

administrative matters, the National Institute of Industrial Property is in charge of performing 

preventative control of trademark applications, in order to prevent any contrary pretension to 

their regulation from article 124 of Law 9.279/96. Regarding civil matters, protection takes 

place through procedural notions based on the legal order, more specifically on guardianship 

annulment, adjudicating and punitive, with the possibility of conceding emergency 

guardianship and evidence, in order to immediately cease any harm caused by parasitic 

exploitation. 

Last, but not least, it highlights the direct public administration as having a right to 

seek either material or moral reparations for damage caused by unauthorized use of its 

symbols, given that it is, based on article 52 of the Civil Code, also the holder of certain 

rights of personality that can objectively be considered, as for its image and honor. 

 

Key-words: Trademark; Public Administration; State; Licence; Register; 

Material Damage; Moral Damage. 

 



 

 

 

 

SINTESI 

 

  L’opera ha come fulcro centrale il riconoscimento dell'esistenza di marchi di proprietà 

della Pubblica Amministrazione diretta e indiretta, soggetti a sfruttamento economico e tutela 

ai sensi della Legge Federale 9.279/96 e relative normative civili e processuali. 

  L'attuale fase di informalità che permea i segni della pubblica amministrazione genera 

l'errata idea che si tratti di res publicae o nullius, quando di fatto fanno parte del patrimonio 

dello Stato, per espressa determinazione degli articoli 128 e 124, IV della Legge sulla 

Proprietà Industriale . 

  In qualità di titolare dei marchi, la Pubblica Amministrazione diretta e indiretta può 

concederli in licenza a terzi, sulla base dell'espressa autorizzazione contenuta nell'articolo 

130, III della Legge 9.279/96 e secondo le norme ispiratrici del regime giuridico di diritto 

pubblico, con particolare enfasi sulla presenza di pubblico interesse debitamente motivato e 

previa offerta. È un meccanismo che rende più efficienti le risorse pubbliche scarse, in quanto 

il suo prodotto torna all'esecuzione di politiche pubbliche volte a soddisfare gli interessi della 

comunità, rispondendo all'amministratore in caso di deviazione di scopo. 

  I marchi della Pubblica Amministrazione diretta e indiretta sono inoltre soggetti a 

protezione giuridica contro gli abusi in materia penale, amministrativa e civile. In ambito 

amministrativo, spetta all'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale esercitare un controllo 

preventivo sulle richieste di registrazione dei marchi, al fine di prevenire reclami contrari alle 

norme ostative alla registrazione contenute nell'articolo 124 della Legge 9.279 / 96. Nel piano 

civile la tutela avviene attraverso i meccanismi procedurali previsti dall'ordinamento 

giuridico, con enfasi sull'annullamento, tutela aggiudicataria i cominatoria, con la possibilità 

di concedere protezione urgente e prove al fine di far cessare immediatamente il pregiudizio 

derivante da parassitosi. 

  Infine, sottolinea il diritto dele persone giuridiche di diritto pubblico di perseguire il 

risarcimento dei danni derivanti dall'uso non autorizzato dei suoi segni, sia materiali che 

morali, poiché è anche, in base all'articolo 52 del codice civile, titolare di alcuni diritti della 

personalità oggettivamente considerati , come la sua immagine e onore. 

 

Parole chiave: Brand; Pubblica amministrazione; Stato; Licenze; Disco; Danno 

materiale; Danno morale. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 No idos do mês de junho do ano de 2015, aportava na Consultoria Jurídica da 

Secretaria da Segurança Pública, órgão da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo onde 

então exercia o cargo de Procurador do Estado Chefe, uma consulta inédita. A Fundação de 

Apoio ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (FUNDABOM) 

propunha o direito de exploração, com exclusividade, de marcas consagradas e vinculadas à 

corporação. Pleiteava, em especial, a utilização, em caráter exclusivo e via contrato de 

licenciamento a ser celebrado com dispensa de licitação fundada no artigo 24, XIII da Lei 

Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993
1
, das marcas do CORPO DE BOMBEIROS, RESGATE, 

SALVAMAR PAULISTA CORPO DE BOMBEIROS E OPERAÇÃO PRAIA SEGURA CORPO DE 

BOMBEIROS - SP em produtos que seriam vendidos pela entidade privada, a fim de provê-la 

com recursos econômicos para a realização de seus objetivos estatutários, em benefício do 

público interno da organização policial militar e também externo. 

Como precedente, invocou-se a experiência da FDNY FOUNDATION, que, dentre outras 

atividades de apoio, desenvolve uma série de produtos com a marca do NEW YORK FIRE 

DEPARTMENT
 2

 para venda, fato que, além de divulgar positivamente a instituição pelo mundo, 

contribuiria para o significativo aumento de recursos financeiros em seu favor. 

 A consulta era aparentemente simples. Uma fundação de apoio a órgão público 

dotado de grande prestígio junto à população pleiteava a exploração de marcas relacionadas às 

atividades de extinção de incêndio e salvamento puramente para fins de subsistência e em 

apoio ao efetivo policial atrelado à prestação deste relevante serviço público. Uma resposta 

positiva, sem grandes apontamentos, parecia se encaminhar. 

 A simplicidade era aparente. A consulta acobertava questões jurídicas de Direito 

Privado e público jamais respondidas pela Administração paulista e que precisariam ser 

enfrentadas. Considerando que a disciplina civil, administrativa e constitucional do direito de 

                                                 
1
 No caso concreto, o órgão consulente sustentou que, como a FUNDABOM tem por objetivo estatutário o 

engrandecimento do Corpo de Bombeiros e aprimoramento profissional de seus integrantes, dentre outros,  

tratar-se-ia de instituição sem fins lucrativos, de inquestionável reputação e que destinar-se-ia ao aprimoramento 

institucional da corporação. Com efeito, a hipótese subsumir-se-ia à regra de dispensa de licitação prescrita no 

artigo 24, XIII da Lei 8.666/93, verbis: “Artigo 24.  É dispensável a licitação: (...) XIII. Na contratação de 

instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 

institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 

inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos”. 
2
 Confira-se, nesse sentido, o sítio eletrônico da FDNY Foundation <http://www.fdnyfoundation.org/>. Acesso 

em: 29 set. 2017. Vide, também, página do facebook da entidade, com oferta de diversos itens de consumo que 

contam com a marca New York Fire Department <https://www.facebook.com/fdnyshop>. Acesso em: 29 set. 

2017. 

http://www.fdnyfoundation.org/
https://www.facebook.com/fdnyshop
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propriedade pública é fundamentalmente voltada à propriedade material, a Administração 

Pública poderia ser considerada titular de patrimônio imaterial, em especial no plano da 

propriedade industrial, com destaque às marcas vinculadas a órgãos e serviços públicos? Em 

caso positivo, considerando a afetação da marca à prestação de serviços de natureza pública, 

comportariam alienação a particulares, ou seriam inalienáveis? Poderiam ser exploradas 

economicamente? Quais seriam os mecanismos de sua exploração econômica? Dependeria de 

prévia licitação? Comportariam registro no INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL (INPI) e proteção à luz do direito posto nacional e tratados internacionais de 

Propriedade Industrial (em especial a CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS (1883) e ACORDO 

TRIPS/OMC (AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY 

RIGHTS - 1994))? De que modo proteger marcas públicas não registradas em caso de 

aproveitamento parasitário? Quais os mecanismos processuais e de direito material destinados 

ao impedimento de seu uso indevido?  Seria possível perseguir a responsabilização civil 

daqueles que exploram indevidamente marcas de titularidade da Administração? Caberia 

indenização por dano moral, considerando que seu titular é pessoa jurídica de Direito 

Público? 

O ineditismo dos problemas suscitados demonstra a pertinência do tema, bastante atual 

e quotidiano. Quem nunca se deparou com a oferta de produtos no mercado de consumo com 

a aposição de signos utilizados por órgãos da Administração Pública e não se perguntou 

acerca da possibilidade – ou não – de seu livre uso? Mais do que isso, de que modo poderia a 

Administração Pública se proteger contra uso não autorizado e que se mostre depreciativo à 

sua imagem, a exemplo de cursos de extensão acadêmica que alegam ser “vinculados” a 

universidades públicas de renome, sem que tal vinculação se mostre verdadeira, ou de milícias 

ou grupos violentos que produzem e vendem material com a aposição indevida de símbolos 

de forças públicas de segurança? 

 Fato é que a ausência de regulamentação do modo de uso ou exploração econômica 

da propriedade industrial do Estado - com destaque, para a proposta de pesquisa, às suas 

marcas - faz surgir ambiente de extrema informalidade, onde não raro encontram-se produtos 

e serviços oferecidos no mercado de consumo com a aposição de marcas vinculadas à 

Administração Pública, em regra sem qualquer contraprestação econômica ou financeira, a 

exemplo de eventos esportivos, comércio de vestuário e brindes.  

 Esta realidade obriga-nos a refletir se, de fato, a Administração Pública estaria 

realmente proibida de explorar economicamente seus signos, por tratar-se de bens públicos 
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alheios ao exercício de atividade econômica no mercado de consumo e, portanto, inalienáveis. 

Mas como justificar esta corriqueira afirmação diante do teor do artigo 128 da Lei Federal 

9.279, de 14 de maio de 1996 – a Lei de Propriedade Industrial – que atribui propriedade de 

marcas também a pessoas jurídicas de Direito Público, agregado ao disposto no artigo 130 do 

mesmo diploma legal, que atribui ao proprietário de marca o direito de explorá-la 

economicamente e zelar por sua integridade material e reputação?  

Além disso, mostra-se necessário o estudo dos mecanismos processuais de combate à 

sua indevida exploração, com destaque ao manejo de ação anulatória, adjudicatória e 

inibitória, com possibilidade de concessão de tutela de urgência e evidência, bem como de 

reparação de danos materiais experimentados pela Administração Pública, à luz das regras de 

quantificação de lucros cessantes e danos emergentes prescritas no art. 208 e 210 da Lei 

Federal 9.279/96, que reproduzem os parâmetros fixados pela Corte Suprema Alemã no caso 

Ariston, julgado aos 08/06/1895, de complexa aplicação face à necessidade de demonstração 

da extensão do dano imposta pelo artigo 944 do Código Civil, tarefa nem sempre possível 

diante da dificuldade de sua prova.  

 Buscar-se-á, também, a análise do cabimento – ou não – de indenização por dano 

moral sofrido pela Administração Pública, vez que, não obstante a titularidade desta pretensão 

também tocar a pessoas jurídicas, tal como pacificado pela Súmula 227 do Superior Tribunal 

de Justiça, não se desconhece a existência de precedentes jurisprudenciais que negam esta 

pretensão quando seu titular for a Fazenda Pública. Mas como compensar dano à imagem, por 

exemplo, de instituição pública de renome – a exemplo das Universidades Públicas – por 

conta de indevida exploração por terceiros não autorizados? Seria possível, com fundamento 

no artigo 52 do Código Civil, sustentar a existência de certos direitos da personalidade da 

Administração que justifiquem percepção de indenização por dano moral? 

 Para responder a estas tantas indagações, é imprescindível enfrentar a tradicional 

dicotomia entre Direito Público e Direito Privado, eliminando a profusa ideia de 

estanqueidade entre searas, para atrair regras de Direito Privado para a disciplina do 

patrimônio imaterial público, muito vinculada ao direito civil. Esta indispensável e necessária 

aproximação entre público e privado, objeto de recentes estudos no direito europeu 

continental, é imprescindível para romper com dogmas muito difundidos no âmbito da 

Administração, a exemplo da exploração econômica dos próprios públicos sempre em caráter 

excepcional, conferindo maior dinamicidade às relações jurídicas mantidas entre a 

Administração e particulares. 
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Com efeito, a partir da hipótese “a Administração Pública seria titular de patrimônio 

imaterial, em especial de marcas públicas? Estas marcas comportam exploração econômica e 

proteção à luz da legislação civil e de proteção à propriedade industrial?”, defende-se a tese 

da possibilidade jurídica de sua exploração econômica em consonância com as regras 

norteadoras do regime jurídico administrativo, com a Lei Federal 9.279, de 14 de maio de 

1996 e tratados internacionais que versam sobre a matéria, com destaque à CONVENÇÃO DA 

UNIÃO DE PARIS (1883) e ao ACORDO TRIPS/OMC (AGREEMENT ON TRADE-RELATED 

ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS - 1994), bem como sua efetiva tutela contra 

atos de aproveitamento parasitário nos planos processual e material, com destaque, neste 

último aspecto, à possibilidade de contemplação da Administração Pública com reparação de 

danos materiais e morais.  
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2  AS MARCAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

2.1 Marca como elemento de propriedade industrial 

 
 A criatividade é um dos mais formidáveis atributos do ser humano. A evolução 

tecnológica mundial caminha a passos largos graças à sua atividade inventiva e inovadora, 

dos primórdios da humanidade à inteligência artificial.  

 A corrida pela criação de novos medicamentos, vacinas, softwares, obras de arte e 

literárias, dentre outros produtos do intelecto humano encontram na proteção jurídica o 

indispensável estímulo para o contínuo incremento do progresso científico, econômico e 

social dos povos, mediante salvaguarda dos direitos dos inventores, autores e artistas para que 

continuem a produzir sempre e cada vez melhor
3
. Sem esta proteção, pesquisadores e autores 

– que não são seres diletantes – não se sentiriam minimamente motivados a empregar sua 

capacidade cognitiva para buscar resultados que pudessem melhorar, em todos os sentidos, a 

vida humana e em sociedade. 

 Neste contexto, insere-se a proteção legal à propriedade intelectual, que, de acordo 

com ISIDRO SATANOWSKY destina-se a amparar “um dos privilégios mais essenciais e, ao 

mesmo tempo, mais respeitáveis da personalidade humana, ou seja, a proteção ao esforço de 

sua atividade espiritual” (tradução nossa)
4
, sendo definida pela ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

PROPRIEDADE INTELECTUAL (WIPO) como 

 

a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às 

interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos 

fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da 

atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às 

marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e 

denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros 

direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário 

e artístico
5
.  

 

                                                 
3
 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das coisas. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 

v. 4, p. 362. 
4
 Texto original: “[...] uno dos privilegios más essenciales y ao mismo tempo más respetables que tiene na 

personalidade humana, o sea la protección al esfuerzo de sua actividad espiritual”.  SATANOWSKY, Isidro. 

Derecho intelectual. Buenos Aires: Tipografica Editora Argentina, 1954, v.1, p. 8. 
5
 Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Estocolmo, 14 de julho de 1967, e 

modificada em 28 de setembro de 1979.   Disponível em 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2020. 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf
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 O direito intelectual
6
 é composto por normas jurídicas de proteção ao direito do 

autor, entendido por CARLOS ALBERTO BITTAR como “ramo do Direito Privado que regula as 

relações jurídicas advindas da criação e utilização econômica de obras intelectuais estéticas e 

compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências”
7
, e à propriedade industrial, 

concernente, segundo PONTES DE MIRANDA, 

às invenções patenteáveis, aos modelos de utilidade, desenhos ou modelos 

industriais, variedade novas de plantas e animais, marcas de indústria e de comércio, 

proveitos dos nomes comerciais, títulos de estabelecimento, insígnias comerciais ou 

profissionais, expressões ou sinais de propaganda e recompensas industriais
8
. 

  

 A disciplina dos direitos industriais baseia-se, de acordo com JEAN-JACQUES BURST e  

ALBERT CHAVANNE, na instituição de ferramentas de estímulo à atividade inventiva, mediante 

mecanismos que permitam amortizar o respectivo investimento, e a facilitação do intercâmbio 

de conhecimentos técnicos, com vistas ao enriquecimento do patrimônio científico da 

sociedade e expansão econômica
9
, cuja importância, de acordo com  JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA 

NOGUEIRA e GUILHERME FISHER JUNIOR, em referência à lição de RENOUARD, “evidencia-se 

do simples enunciado do seu objecto, a saber – o conjuncto de princípios e normas jurídicas 

que regulam a producção da riqueza pelo trabalho e as relações sociaes oriundas deste 

facto”
10

. 

                                                 
6
 Embora largamente utilizada, a expressão propriedade intelectual não é imune a críticas, por conter, segundo 

apontado pela Professora Titular de Direito Civil do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo SILMARA JUNY DE ABREU CHINELLATO durante as aulas ministradas no programa de 

pós-graduação stricto sensu da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, equívoco terminológico. 
Distanciando-se da clássica representação tripartite do direito segundo seu objeto (direitos pessoais, reais e 

obrigacionais), a autora invoca, com base na lição de EDMOND PICARD, a existência de direitos intelectuais (jura 

in re intelectuali) como uma quarta categoria, permeada por características próprias e que não se subsumem, 

com precisão, ao escopo dos outros três objetos (pessoais, reais e obrigacionais), com destaque à propriedade.
  

Segundo EDMOND PICARD, a inserção dos direitos intelectuais na esfera da propriedade (jura in re materiali) 

esbarra em impropriedades técnicas, a exemplo do seu tempo de duração, a justificar a proposta feita pelo autor 

francês, em 1877, de criação de um quarto termo à divisão clássica dos romanos, sob o rótulo direitos 

intelectuais (PICARD, Edmond. O direito puro. 2. ed. brasileira. Salvador: Livraria Progresso, 1954, p. 116). 
Não obstante, considerando que no plano industrial a expressão propriedade é bastante consagrada na legislação, 

doutrina e jurisprudência, ela será utilizada neste trabalho para qualificar o produto da invenção humana dotada 

de caráter utilitário. 
7
 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 8. 

8
 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Atualizador Marcos Alberto 

Sant’Anna Bitelli. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, tomo XVI. 2ª tiragem. p. 66. 
9
 BURST, Jean-Jacques. CHAVANNE, Albert. Droit de la propriété industrielle. Paris: Dalloz, 1976, p. 3. 

10
 FISHER JUNIOR, Guilherme; NOGUEIRA, José Luiz de Almeida. Tratado theorico e pratico de marcas 

industriaes e nome comercial. São Paulo: Typographia Hennies Irmãos, 1910,  tomo I., p. 10. Os mesmos 

autores, já no início do século XX, destacam que a necessidade de se conferir tutela jurídica e proteção ao titular 

de propriedade industrial remonta aos primórdios da produção industrial, “que tem tomado extraordinário 

incremento a contar da segunda metade do seculo passado, caminha paralelamente com o crescente 

desenvolvimento da indústria. Dest’arte, em breve trecho, especialidade tão fecunda há de impôr sua inclusão no 
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 Apesar da gênese comum apontada por JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO – a criação 

humana, que torna seu objeto único
11

 – NEWTON SILVEIRA registra que estes dois últimos 

direitos são profundamente distintos, vez que a criação, no campo da indústria ou da invenção 

industrial busca resultado utilitário, ou seja, capaz de ser produzido em escala para efetivo 

emprego no mundo material, ao passo que a obra autoral impacta a comunicação ou expressão 

humana
12

. 

 Além das regras locais de proteção, as intensas trocas entre países do mundo 

demandaram regras padronizadas de proteção às obras, comércio e livre concorrência, 

mediante celebração de tratados internacionais que regulamentassem o tema. No plano do 

direito do autor, destacam-se a CONVENÇÃO DE BERNA (1886), fonte inspiração das regras de 

direito autoral do Código Civil de 1916
13

 e, posteriormente, a Lei 9.610, de 19 de fevereiro 

de 1998. No plano da propriedade industrial, destacam-se a CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS 

(1883) e, mais de um século depois, o ACORDO TRIPS/OMC (AGREEMENT ON TRADE-

RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS - 1994), cujo teor serviu de base para 

a edição de lei nacional brasileira – a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 – responsável por dar 

concreção ao comando constitucional de proteção à propriedade imaterial, de cunho 

industrial, conferida pelo artigo 5º, XXIX da CF/88, verbis:   

 

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. 

 

 GEORGES RIPERT destaca que as regras de proteção à propriedade industrial conferem 

ao seu titular uma oponibilidade absoluta, ou seja, o poder de impedir seu uso indevido ou não 

                                                                                                                                                         
programma official dos institutos de ensino jurídico do Brazil, como já vai acontecendo noutras nações cultas”. 

Ibid., p. 9. 
11

 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 20-21.   
12

 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual. 6. ed. Barueri: Manole, 2018, p. 13. Outras diferenças, 

apontadas pela Professora Titular de Direito Civil do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo SILMARA JUNY DE ABREU CHINELLATO durante as aulas ministradas no programa de 

pós-graduação stricto sensu da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, merecem destaque: a) 

quanto à titularidade, a propriedade industrial nasce com o registro junto ao órgão competente (no Brasil, este 

papel cabe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, dispensável para tutela dos direitos do autor); 

b) a propriedade industrial tem natureza utilitária, ao contrário do direito do autor, que protege a obra derivada 

do conhecimento humano; por consequência, a produção industrial não abarca direitos morais, próprios dos 

direitos do autor no que tange sua indissociável ligação ao seu criador; c) é possível ceder ou licenciar a 

propriedade industrial para exploração por terceiros, ao passo que a autoria de uma obra é inalienável; d) a 

proteção à propriedade industrial se dá, como regra, nos limites geográficos em que o respectivo registro se 

opera (territorialidade), ao passo que o direito de autor comporta proteção mais ampla, com base em tratados 

internacionais, com destaque à Convenção de Berna. 
13

 Prescritas nos seus arts. 649 a 673, revogados pela superveniência da Lei Federal 9.610/98. 
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autorizado por terceiros, sob pena de responsabilização no plano civil e penal
14

. Este 

monopólio garante ao titular da propriedade industrial o privilégio de, se assim pretender, 

explorá-los economicamente, seja diretamente, seja mediante contrato de cessão ou 

licenciamento, pelo qual se atribui a terceiro, por prazo determinado e mediante remuneração 

(royalties) a exploração dos direitos relacionados no artigo 2º da Lei 9.279/96, quais sejam, a 

patente de invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e, em especial para o 

presente estudo, à marca
15

.  

Todo o investimento intelectual e material do criador não faria sentido se o 

ordenamento jurídico não o municiasse com mecanismos impeditivos de seu uso e exploração 

econômica indevida por terceiros.  A proteção ao uso exclusivo da propriedade industrial é 

indispensável à estrutura do direito industrial, que, segundo PAUL ROUBIER, funda-se nas 

ideias de ordem, justiça social e promoção do progresso, mediante atribuição ao seu titular de 

monopólio temporário de exploração enquanto recompensa à sua atividade inventiva e que 

lhe garante proteção contra aproveitamento indevido e, consequentemente, maior segurança 

para empreender num mercado concorrencial sadio.
16

 Trata-se, com efeito, de monopólio, 

leia-se, uso privativo da propriedade industrial no mercado de bens e serviços, protegido 

contra atos de concorrência desleal
17

. 

Contudo, se por um lado a proteção à atividade criativa é mandatória, por outro não se 

pode admitir o exercício do direito à propriedade intelectual de modo dissociado dos 

interesses sociais. EDUARDO ALTOMARE ARIENTE ressalta que exercício do direito de 

propriedade intelectual, assim como todas as modalidades de domínio, deve atentar à sua 

função social e respeito à dignidade da pessoa humana, de modo que os “direitos exclusivos 

decorrentes da PI devem proporcionar a maior quantidade possível de conhecimento humano 

aberto e acessível à coletividade, através dos quais oportunidades de renda e de 

desenvolvimento inelutavelmente surgirão”
18

, mediante incidência de condicionantes sociais e 

administrativas que conformam o uso, gozo e disposição deste patrimônio. 

                                                 
14

 RIPERT, Georges. Traité Élémentaire de Droit Commerciale. 9. ed. Atualizador René Roblot. Paris: Librairie 

Generale de Droit et de Jurisprudence, 1977, p. 321. 
15

 O artigo 2º da Lei 9.279/96 delimita o que vem a ser objeto de proteção no âmbito da propriedade industrial: 

“A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e 

de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV 

- repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal.” 
16

 ROUBIER, Paul. Le droit de la propriété industrielle. Paris: Librarie du Recueil Sirey, 1954, v.2. p. 2-3. 
17

 BARBOSA, Denis Borges. Valor indenizável das violações da Propriedade Intelectual. Disponível em < 

https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/valor_indenizavel.pdf>. p. 1-2. Acesso: 11 mai. 2021. 
18

 ARIENTE, Eduardo Altomare. A função social da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, 

p. 80. 
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 Nota-se, pois, que a proteção jurídica à propriedade industrial constitui fundamento 

essencial ao desenvolvimento socioeconômico de qualquer nação do mundo. Há necessidade 

de se buscar equilíbrio entre o direito de propriedade industrial e a democratização do acesso 

ao resultado utilitário de patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas, a fim 

de não privar a coletividade do acesso a itens e serviços indispensáveis à vida digna, a 

exemplo da possibilidade de licenciamento compulsório por abuso de poder econômico 

prevista no artigo 68 e seguintes da Lei Federal 9.279/96
19

 e do uso tolerado de marcas não 

licenciadas, previsto no artigo 132 da mesma lei
20

. 

Através de sinais distintivos, o fornecedor de produtos ou serviços busca tornar-se 

único e inconfundível numa determinada base de atuação econômica. Segundo PAUL 

ROUBIER, três são suas espécies: i. o nome comercial (le nom comercial), que tem por 

finalidade identificar o empresário e distingui-lo no mercado, protegendo-o contra uso 

indevido, imitação e concorrência desleal
21

, não se confundindo com as marcas, pois estas 

individualizam produto ou serviço, não o empresário
22

; ii. a designação de origem (l’appel 

d’origine), determina a linha de produção ou de fabricação de um produto
23

 e iii. as marcas de 

fábrica (la marque de fabrique), apostas em produtos para individualizá-los de outros 

provenientes de outros fabricantes e atribuem a seu titular um direito privativo de conquista 

de clientela. 

                                                 
19

 Artigo 68, Lei Federal 9.279/96. “O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se 

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

comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. § 1º Ensejam, igualmente, licença 

compulsória: I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou 

fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos 

de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou II - a comercialização que não satisfizer às 

necessidades do mercado.” 
20

 Artigo 132, Lei Federal 9.279/96: “O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou 

distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua 

promoção e comercialização; II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a 

destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; III - impedir a livre circulação de 

produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 

3º e 4º do art. 68; e IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra 

publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.” 
21

 MARIA HELENA DINIZ destaca que o nome empresarial é composto por três acessórios: a) o título do 

estabelecimento; b) a insígnia, que correspondem a um sinal externo ou representação gráfica que distingue o 

estabelecimento comercial, a exemplo de logotipos, figuras e emblemas e c) a expressão ou sinal de 

propaganda, como frases, jingles e bordões. A usurpação destes elementos caracterizará, ao menos, prática de 

concorrência desleal, e eventualmente poderão ser protegidos com base nas regras protetivas das marcas 

previstas na Lei Federal 9.279/96. (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de empresa. 

4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 8, p. 721). No que tange às insígnias, PAULO ROBERTO TAVARES PAES 

ressalta, com base nas lições de CESARE VIVANTE, ela serve à individualização do estabelecimento “e o segue, 

aderindo nas transmissões de sua titularidade”, sendo, portanto, “elemento assessório do estabelecimento.” 

(PAES, Paulo Roberto Tavares. Propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 10). 
22

 Ibid., p. 17. 
23

 ROUBIER, Paul. Le droit de la propriété industrielle. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1954, v. 2., p. 483-

484. 



25 

 

 

 

 Marca, segundo JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, corresponde a “sinal gráfico, 

figurativo ou de qualquer natureza isolado ou combinado e que se destina à apresentação do 

produto e/ou do serviço ao mercado”
24

, ou como define EUGENE POUILLET, um meio material 

de indicação, a adquirentes, da origem ou proveniência de uma mercadoria em qualquer lugar 

que se localize, enquanto garantia da liberdade comercial, à medida que protege o 

comerciante honesto contra o espoliador
25

.  

Por proteger não só o adquirente como o empresário, a marca deve, segundo mesmo 

autor, ser “distinta, especial e inconfundível, consistindo a marca num sinal qualquer, e 

empregada esta palavra genericamente, subentende-se que a marca é tudo, dispensando-se 

assim qualquer forma enumerativa, exemplificativa ou restritiva. Este sinal comumente se 

apresenta de forma gráfica, tendo por objeto a letra, sílaba, palavra, conjunto de palavra; o 

número ou conjunto de números; o risco, traço, conjunto de riscos e de traços; a sua forma 

figurativa ou ainda o conjunto das primeiras com esta última
26

”. É, pois, “sinal ou expressão 

destinado a individualizar os produtos ou serviços de uma empresa, identificando-os
27

”. 

A moderna disciplina do direito das marcas encontra gênese no Direito Francês, que 

presta enorme contributo para o estudo do tema nos dias atuais. THEOPHILE DUCROCQ, em 

antiga lição datada do século XIX, registra que o marco francês de proteção às marcas de 

fábrica e de comércio derivou da combinação da Lei de 28 de junho de 1824, que protege os 

nomes dos comerciantes e prescreve tipos penais por sua usurpação, e a de 23 de junho de 

1857, que contemplava proteção às marcas de fábrica e de comércio, em especial no combate 

à contrafação, uso de marcas contrafeitas e imitação fraudulenta, puníveis com reparação de 

danos, confisco e prisão, a critério do tribunal competente
28

, mecanismos que se mostram até 

hoje presentes nos tratados internacionais de proteção à propriedade industrial e na correlata 

legislação brasileira.   

                                                 
24

 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1997, p. 180. 
25

 POUILLET, Eugene. Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale. 6. ed. Paris: Marchal & 

Billard, 1912, p. 13-14. 
26

 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1997, p. 180. 
27

 PAES, Paulo Roberto Tavares. Propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 11. A mesma conotação é 

dada pelo artigo 15.1 do Acordo TRIPS: “Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e 

serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, 

em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, 

bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem 

intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a 

possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, 

como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis”. 
28

 DUCROCQ, Theophile. Cours de Droit Administratif. 3. ed. Paris: Ernest Thorin, 1868, p. 395.  
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Muito embora, na origem, fossem atreladas a sinais apostos em objetos
29

, 

hodiernamente o conceito de marca não se restringe a produtos, podendo ser aposto em 

serviços para individualizá-los de outros disponibilizados no mercado de consumo (arts. 

122/124, Lei 9.279/96), de modo a resguardar o trabalho, a clientela e os interesses do 

consumidor
30

, correspondendo, como apontam ALBERT CHAVANNE e JEAN-JACQUES BURST, a 

importante instrumento de conquista dos mercados, enquanto único modo de distinção de um 

produto ou serviços de outros similares
31

. 

 GIANNANTONIO GUGLIELMETTI registra que a marca resulta, na sua estrutura, da 

conexão entre o sinal distintivo e um produto ou serviço que se pretenda individualizar em 

face de outros similares inseridos no mercado
32

. A distintividade, portanto, é sua característica 

essencial
33

, enquanto instrumento diferenciador de produtos e serviços oferecidos no 

mercado, pois seu escopo é resguardar o trabalho e a clientela do empresário e, ao mesmo 

tempo, os interesses do consumidor
34

, consideradas, em linhas gerais, a impressão gerada pelo 

conjunto marcário em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica. Não se admite o registro 

de marca que impeça sua pronta identificação pelo público consumidor, bem como de signo 

de uso comum, genérico, necessário, vulgar ou descritivo gerador de monopólio injusto, por 

impedir que os demais concorrentes façam uso de termos ou elementos figurativos 

necessários para sua atuação no mercado. 

Além disso, a marca deve ser provida de novidade relativa e veracidade. PONTES DE 

MIRANDA assevera que as marcas “devem consistir em concepção nova ou serem formadas de 

elementos já combinados, contanto que a nova combinação seja diferente, ou aplicada em 

produtos que nenhuma analogia tenham entre si”
35

. Seus caracteres não precisam ser inéditos 

– daí a relatividade do novo – mas não podem ser idênticos ou demasiadamente assemelhado 

                                                 
29

 Nesse sentido, a lei brasileira de 24 de setembro de 1904, no seu artigo 2º, prescrevia que “as marcas de 

industria e de commercio podem consistir em tudo que esta lei não prohiba e faça differenças os objetos de 

outros identicos ou semelhantes, de proveniência diversa”.  
30

 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1981, v. 1, p. 171. 
31

 BURST, Jean-Jacques. CHAVANNE, Albert. Droit de la propriété industrielle. Paris: Dalloz, 1976, p. 3. 
32

 GUGLIELMETTI, Giannantonio. Il marchio. Oggeto e contenuto. Milano: Giuffrè, 1955, p. 38. 
33

 Nesse sentido, JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA NOGUEIRA e GUILHERME FISCHER JUNIOR: “A condição especial da 

marca, a sua substancia, consiste na aptidão para discriminar um produto de outros da mesma espécie, mas de 

proveniência diversa. A marca assignala a proveniencia do produto ou da mercadoria, opéra como a assinatura 

do industrial ou as suas mercadorias. O caracter essencial da marca consiste, portanto, em  marcar.” FISCHER 

JUNIOR, Guilherme. NOGUEIRA, José Luiz de Almeida. Tratado theorico e pratico de marcas industriaes e 

nome comercial. São Paulo: Typhografia Hennies Irmãos, 1910, p. 59. Vide também, RIPERT, GEORGES. Traité 

élémentaire de Droit Commerciale. 9. ed. Atualizador René Roblot. Paris: Librairie Generale de Droit et de 

Jurisprudence, 1977, p. 339. 
34

 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1981, v. 1, p. 171. 
35

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Atualizador Carlos Henrique de 

Carvalho Froes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, tomo XVII, 2ª tiragem.. p. 77-78. 
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ao de outros fornecedores de produtos e serviços que atuam no mesmo ramo e base territorial, 

exceção feita às marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, que contam com proteção 

especial. Por sua vez, marcas capazes de induzir seus destinatários à visão equivocada sobre 

procedência, qualidade e outros qualificativos que lhe venham a ser inveridicamente 

atribuídos serão impassíveis de serem levadas a registro que, se concedido, deverá ser 

desconstituído. 

Classificam-se, segundo RUBENS REQUIÃO, em marcas de indústria, utilizadas pelo 

fabricante, industrial ou artífice para distinguir seus produtos, marcas de comércio, para 

assinalar os artigos ou mercadorias do seu negócio e marcas de serviço, utilizadas por 

profissional autônomo, entidade ou empresa, para distinguir seus serviços e atividades.
36

 

Além disso, serão passíveis de proteção se nominativas, figurativas ou mistas, além das 

tridimensionais, e conferem ao seu titular o direito de zelar por sua integridade material ou 

reputação (artigo 130, II e III, Lei Federal 9.279/96) e também cedê-la, onerosa ou 

gratuitamente (artigo 130, I, Lei Federal 9.279/96). 

 Fato é que a marca vai além de sua função distintiva, tratando-se de objeto 

simultaneamente econômico, jurídico e semiológico. DENIS BORGES BARBOSA destaca que o 

nome atribuído a uma coisa ou serviço assume uma conotação mágica, sedutora, com 

potencial de cativar e atrair a atenção e o gosto das pessoas, de modo a satisfazer suas 

necessidades econômicas, a sobrelevar a necessidade de seu caráter distintivo, a fim de 

permitir a identificação inequívoca de seu titular e suas qualidades pessoais, dos produtos e 

serviços que oferece no mercado e, com isso, impedir seu aproveitamento parasitário
37

. 

 É pela marca que o produto ou serviço se tornam conhecidos
38

 num determinado 

mercado, que o consumidor “identifica o conjunto de qualidades e características que 

demanda, sem ter que testá-lo em cada caso, na confiança de que o agente econômico que 

introduziu o bem no mercado zelará sempre pela coesão e consistência de seus produtos e 

serviços”
39

, tratando-se de indicação sumária capaz de atrair a atenção do público. O prestígio 

de marcas apostas em produtos e serviços gera ao destinatário a legítima expectativa de que o 

bem ou serviço oferecidos tem qualidade à altura do prestígio e renome da marca aposta, o 

                                                 
36

 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1981, v. 1, p. 167. PAULO 

ROBERTO TAVARES PAES acrescenta uma quarta modalidade de marca – a marca genérica – “que identifica a 

origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são individualmente caracterizados por marcas 

específicas”. (PAES, Paulo Roberto Tavares. Propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 18). 
37

 BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: Uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008, p. 8. 
38

 PAES, op. cit., p. 15. 
39

 BARBOSA, loc. cit. 
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que gera ao seu titular o ônus de fiscalizar a qualidade daquilo que oferece, direta ou 

indiretamente, no mercado de consumo, já que a marca, de per si, não garante qualidade. 

 Por esta razão, CARVALHO DE MENDONÇA critica o entendimento de que a função das 

marcas limitar-se-ia à identificação de produtos ou serviços,  indo além para assumir “valiosa 

função econômica, garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fator de tráfego e 

tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações”
40

, à medida que seu maior 

prestígio cria ambiente de maior confiança e atratividade aos seus destinatários finais que, 

interessados num dado produto ou serviço que conte com uma determinada marca, 

movimento do indispensável fluxo de capital em âmbito local, regional, nacional e 

internacional. É o que também assevera NEWTON SILVEIRA, para quem as marcas 

“possibilitam ao empresário diferenciar no comércio o seu produto dos produtos oferecidos 

pelos seus concorrentes e através delas os consumidores podem distinguir uma mercadoria de 

determinada origem empresarial de outra”
41

, exercendo papel fundamental para a 

transparência no mercado por oportunizar leal concorrência. 

Com efeito, como destaca TULLIO ASCARELLI, a proteção marcária não se esgota na 

identificação de produtos ou serviços e tampouco a um mero prêmio ao esforço intelectual de 

sua criação, passível de proteção in re ipsa, tratando-se de “instrumento para uma 

diferenciação concorrencial que tem como último fundamento a proteção aos consumidores 

pela função distintiva que cumpre.” (tradução nossa)
42

. Visa, portanto, garantir ao destinatário 

final de produtos e serviços assinalados com uma marca garantia de confiabilidade e 

segurança e, também preservar os limites éticos e jurídicos do mercado concorrencial, 

mediante combate a qualquer iniciativa de cunho parasitário. 

 

2.2 Marcas da Administração Pública 

 

O senso comum conduz à conclusão de que a proteção marcária teria por pressuposto 

o exercício de atividade empresarial, caracterizada pela produção e circulação de bens e 

serviços exercida profissionalmente por um empresário. Este, por sua vez, organiza um 

                                                 
40

 MENDONÇA, José Xavier Carvalho. Tratado de direito comercial brasileiro. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1959, v. 5, parte 1, p. 217. 
41

 SILVEIRA, Newton. Estudos e pareceres de propriedade intelectual. Org. Wilson Silveira. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 172. 
42

 Texto original: “instrumento para uma diferenciación concorrencial que tiene como último fundamento la 

protección de los consumidores y por lo tanto, sus limites, em la función distintiva que cumple.” ASCARELLI, 

Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes imateriales.  Tradução E. Verdera e L. Suárez-Llanos.  

Barcelona: Bosh, 1970, p. 438. 
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conjunto de bens materiais e imateriais que irão compor o estabelecimento comercial ou, 

modernamente, o fundo empresarial, definido por RUBENS REQUIÃO como “bem incorpóreo, 

formado por um complexo de bens que não se fundem, mas mantém unilateralmente sua 

individualização própria”
43

, definição que encontra eco no disposto no artigo 1.143 do Código 

Civil e que engloba o patrimônio imaterial da empresa, dentre eles suas marcas. 

É inconteste que toda a estrutura de proteção legal à propriedade industrial no Brasil é 

integralmente voltada às pessoas jurídicas de Direito Privado fornecedoras de bens e serviços 

no mercado de consumo, ou seja, no exercício de atividade econômica em sentido estrito. Por 

consequência, poder-se-ia concluir que pessoas jurídicas de Direito Público, por não 

figurarem como agentes de mercado, não gozariam da mesma proteção, a exemplo de 

RENATO CAMPOLINO BORGES, que, embora reconheça a existência de marcas da 

Administração direta, nega-lhes a proteção própria dos signos explorados por fornecedores de 

produtos ou serviços.
44

  

 Contudo, não é esta a melhor visão sobre a quaestio juris. 

 O Estado, enquanto pessoa, tem personalidade jurídica e capacidade para prática de 

atos destinados à criação, modificação e extinção de direitos, dentre eles aptidão para ser 

titular de direito de propriedade, dotado de contornos em parte não coincidentes com o 

patrimônio particular. EDMIR NETTO DE ARAÚJO destaca que a noção da falta de identidade de 

atributos entre o patrimônio público e particular remonta do Direito Romano que considerava, 

entre as res extra commercium, “as res publicae (v.g. terras, p. ex.), que pertenciam ao povo 

romano, as res comunes (v.g., portos, estuários, rios) e as res universitatis (v.g. ruas, praças 

públicas, fóruns)”.
45

   

 Os bens públicos, numa visão moderna, compõem o que a doutrina denomina domínio 

público, composto pela íntegra dos bens pertencentes às pessoas jurídicas públicas e 

administrativas que possam ser referidas ao Estado e à coletividade, ou seja, afetados ao uso 

comum do povo ou ao uso especial (bens dominiais), que, se ausente, coloca o patrimônio sob 
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 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1981, v. 1, p. 276. 
44

 O autor vale-se do exemplo da marca da Universidade de São Paulo, para reconhecer sua existência, mas 

negar-lhe função econômica: “A Universidade de São Paulo é uma autarquia de regime especial, cujo objeto é a 

prestação de serviços de ensino superior. A USP possui um sinal distintivo, representado por letras de uma fonte 

específica e um brasão. Ora, qual a outra função destes sinais se não distinguir, individualizar os serviços de 

educação prestados pela universidade das outras entidades de ensino superior. É Nesse sentido que podemos 

afirmar que a USP possui uma marca, em seu sentido jurídico. O que não seria viável é atribuir à marca da 

autarquia uma conotação creditícia, de função econômica, visto que a USP não é uma entidade empresarial que 

concorre no mercado. Não é este seu objetivo.” (BORGES, Renato Campolino. O conceito de marca e sua 

relação com a administração pública. 2017. Disponível em <https://jus.com.br/artigos/61303/o-conceito-de-

marca-e-sua-relacao-com-a-administracao-publica>. Acesso em: 04 abril 2020. 
45

 ARAÚJO, Edmir Netto. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 1120. 
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o domínio privado do Estado (bens dominicais).
46

 Mas seria este patrimônio também 

composto por bens imateriais, com destaque à propriedade industrial? 

O questionamento reveste-se de pertinência, pois é fato que o direito nacional posto, 

ao se referir aos bens públicos, confere amplo destaque à propriedade material. A 

Constituição Federal, ao se referir aos bens públicos pertencentes à União
47

, Estados
48

, 

Municípios e Distrito Federal, em nenhum momento faz referência à propriedade imaterial do 

Estado, a exemplo do Código Civil, que, ao definir patrimônio público no seu artigo 99
49

, 

também indica exclusivamente bens materiais, não obstante ser forçoso reconhecer que o 

emprego do substantivo bens, ao invés de coisas, permita inferir que o comando legal refere-

se tanto ao patrimônio material como imaterial do Estado.  

Apesar da pouca atenção dispensada pelo legislador, é evidente que as pessoas 

jurídicas de Direito Público são titulares de patrimônio composto por bens (gênero) de duas 

espécies - materiais e imateriais - com todas as prerrogativas de gozo e proteção que lhe são 

inerentes. Trata-se de sujeito de direitos que, embora titular de prerrogativas inerentes ao 

regime jurídico de Direito Público (v.g., imprescritibilidade aquisitiva, impenhorabilidade, 

                                                 
46

 Ibid., p. 1124. 
47

 Bens da União: Artigo 20, CF/88: “São bens da União: I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe 

vierem a ser atribuídos; II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e 

construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; III - os 

lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam 

de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais;  IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 

marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto 

aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, II; V - os 

recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; VI - o mar territorial; VII - os 

terrenos de marinha e seus acrescidos; VIII - os potenciais de energia hidráulica; IX - os recursos minerais, 

inclusive os do subsolo; X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; XI - as 

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. § 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da 

exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros 

recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, 

ou compensação financeira por essa exploração. § 2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao 

longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do 

território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei;”  
48

 Bens dos Estados federados: Artigo 26, CF/88: “Incluem-se entre os bens dos Estados: I - as águas superficiais 

ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de 

obras da União; II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas 

sob domínio da União, Municípios ou terceiros; III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União; IV - 

as terras devolutas não compreendidas entre as da União.” 
49

 Artigo 99, Código Civil: “São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, 

ruas e praças; II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da 

administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; III - os dominicais, que 

constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de Direito Público, como objeto de direito pessoal, ou real, de 

cada uma dessas entidades. § único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens 

pertencentes às pessoas jurídicas de Direito Público a que se tenha dado estrutura de Direito Privado.”  
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derivados do que JOSÉ CRETELLA JUNIOR denomina dominialidade pública
50

), é titular de 

patrimônio – corpóreo e incorpóreo – que lhe venha a ser atribuído pelo ordenamento
51

, atos
52

 

e negócios jurídicos
53

. 

É o que pontua FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO, ao chamar atenção para dois 

fenômenos conexos pelos quais passam os bens públicos: a desmaterialização da propriedade, 

com aumento da importância das utilidades geradas pelos bens intangíveis; e a 

funcionalização da propriedade, relacionada à finalidade pública a ser cumprida pelos bens
54

. 

Nesse passo, é comum a celebração de contratos de licenciamento, pela Administração 

Pública, de patentes de invenção relacionadas ao desenvolvimento de medicamentos e 

vacinas. Tome-se por exemplo o INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (IPT), vinculado à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que oferece ao público, 

para fins de licenciamento um catálogo de patentes, depositadas ou registradas junto ao 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial, passíveis de licenciamento
55

.  

Da mesma forma, as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT’s) da 

Administração Pública direta ou indireta, assim qualificadas pela Lei Federal 10.793/04, são 

autorizadas a outorgar o direito de uso temporário das criações por ela desenvolvidas, 

mediante celebração de contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento (art. 6º), 

inclusive com cláusula de exclusividade, condicionada a prévia oferta pública e desde que não 

verse sobre objeto de relevância nacional, hipótese em que o monopólio pode se revelar 

inoportuno ao interesse público
56

. Tem-se aqui outro significativo exemplo não só da 

existência de patrimônio imaterial do Estado como da possibilidade de sua exploração 

econômica, por meio de instrumentos contratuais típicos de relações jurídicas privadas. 

No plano marcário, o artigo 128, caput da Lei Federal 9.279/96 é expresso em prever a 

possibilidade de concessão de registro de marcas a pessoas físicas e jurídicas, estas de direito 

público e privado, verbis: “podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas 

                                                 
50

 CRETELLA JUNIOR, José. Tratado de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1972, v. 10, p. 160. 
51

 A exemplo dos bens constitucionalmente atribuídos às pessoas políticas. 
52

 A exemplo do registro de patentes de invenção pertencentes ao Estado, fruto de pesquisa científica promovidas 

por seus Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT’s). 
53

 A exemplo da compra de um imóvel, por dispensa de licitação (artigo 24, X Lei Federal 8.666/93), pela 

Administração Pública. 
54

 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens públicos: função social e exploração econômica: o regime 

jurídico das utilidades públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 388-390. 
55

 O catálogo de patentes do Instituto de Pesquisas Tecnológicas consta do sítio eletrônico 

<https://www.ipt.br/patentes>.  Acesso em: 04 abr. 2020.  
56

 Nesse sentido, o artigo 6º, § 5º, Lei Federal 10.973/04: “A transferência de tecnologia e o licenciamento para 

exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente 

poderão ser efetuados a título não exclusivo.”  

https://www.ipt.br/patentes
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de direito público ou de direito privado” (g.n.). Além disso, o artigo 124, IV do mesmo 

diploma legal reconhece – ainda que de modo indireto – a propriedade marcária da 

Administração Pública ao prescrever impedimento de registro de marca por particular com 

“designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela 

própria entidade ou órgão público”(g.n.). 

A previsão normativa, longe de ser um “inconstitucional equívoco legislativo” 

afirmado por JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES
57

, eleva a Administração Pública à condição de 

sujeito de direitos em matéria de propriedade industrial, permitindo-lhe, de modo expresso e 

inequívoco, a aquisição da propriedade marcária, com consequente possibilidade de 

exploração econômica e proteção jurídica contra atos de aproveitamento parasitário de 

terceiros. 

Trata-se de realidade que não poderia passar ao largo da regulação jurídica. É notório 

que a Administração Pública direta e indireta vale-se de signos, de inquestionável valor 

distintivo e de todos as modalidades (figurativas, nominativas e mistas), para se identificar, e 

que não podem ficar à margem de qualquer proteção, como modalidade de res nullius. Muitas 

delas, por sua respeitabilidade, despertam grande atenção e interesse do público destinatário, 

que passa a atrelá-las a experiências - boas ou ruins - obtidas a partir do uso do serviço 

público correlato, a exemplo das abaixo ilustradas: 

 

Figura 1 - Marca da Universidade de São Paulo 

 
                                   Fonte: Site USP  

 

 

Figura 2 - Marca da Pinacoteca de São Paulo 

 
                                               Fonte: Site Pinacoteca 

 

 

 

 

                                                 
57

 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1997, p. 208. 
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Figura 3 - Marca do Corpo de Bombeiros de São Paulo 

 
                                   Fonte: Site Corpo de Bombeiros de São Paulo 

 

 

 

Figura 4 - Marca da Companhia do Metropolitano de São Paulo 

 
                                    Fonte:  Site Metrô 

 

 

Figura 5 - Marca do MAC 

 
                                     Fonte: Site Museu de Arte Contemporânea 

 

 

Figura 6 - Marca da Petrobras 

 
                                    Fonte: Site Petrobras 

   

As marcas apresentadas, bastante conhecidas, nutrem diferenciadas sensações acerca 

da mensagem que transmitem, sob uma perspectiva semiológica. Cada uma delas desperta 

maior ou menor senso de valor e distinguem serviços disponibilizados por seus titulares de 
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outros da mesma natureza oferecidos por outros entes da Administração Pública ou 

particulares. Todas elas, sem exceção, são dotadas da distintividade e demais características 

próprias das marcas privadas. Mas, considerando sua afetação à prestação de um serviço 

público, que não se confunde com atividade empresarial, seriam eles passíveis de exploração 

econômica e proteção à luz da legislação pertinente à propriedade industrial, com destaque à 

proteção marcária conferida pela Lei Federal 9.279/96?  

A questão se reveste de grande relevância, pois a ausência de regulamentação do modo 

de uso ou exploração econômica da propriedade industrial do Estado - com destaque às suas 

marcas - faz surgir ambiente de extrema informalidade, sob a crença de que, sendo res 

publicae, comportaria uso livre. Não raro, encontram-se produtos e serviços oferecidos no 

mercado de consumo com a aposição de marcas vinculadas à Administração Pública, em 

regra sem qualquer contraprestação econômica ou financeira, a exemplo de eventos 

esportivos, comércio de vestuário e brindes sem cobrança de royalties, assim como se 

constata o emprego destes signos em atividades que desvalorizam a atividade estatal e 

ofendem a respeitabilidade e imagem de entes administrativos.  

Esta, aliás, foi exatamente a preocupação externada pela NEW YORK POLICE 

FOUNDATION, fundação de apoio à NEW YORK POLICE DEPARTMENT quanto à contrafação de 

sua marca mista (que contempla um escudo e caracteres). Após os ataques de 11 de setembro 

de 2001, assistiu-se a um elevado aumento do volume de vendas de variados artigos de 

consumo (vestuário, brindes, brinquedos etc.) com desrespeito às regras de proteção à 

propriedade industrial, com destaque à marca, fato que levou a instituição a divulgar, no seu 

site, a necessidade de prévio licenciamento para sua legítima exploração
58

. 

                                                 
58

 “Não apenas alcançou a proteção e o cumprimento das marcas registradas da NYPD, a Fundação lançou as 

bases para apoiar um amplo programa de licenciamento para produtos da NYPD, incluindo o seguinte: 

Negociação de um contrato, incluindo um adiantamento mais royalties, para um livro inédito usando fotos 

oficiais do NYPD, “Above Hallowed Ground: A Photographic Record of September 11, 2001”. Executando mais 

de 50 contratos de licença plurianual, para a fabricação e venda de uma variedade de produtos - de bonés e 

camisetas a brinquedos e canecas - com as marcas registradas do NYPD. Uma loja on-line foi criada para a 

venda de produtos licenciados da NYPD. No verão de 2003, o gabinete do prefeito criou o Marketing de Nova 

Iorque para supervisionar e coordenar a proteção de toda a propriedade intelectual da cidade de Nova Iorque e os 

esforços de licenciamento relacionados. Como resultado, o programa de licenciamento desenvolvido pela 

Fundação foi fundido com o NYC Marketing e agora faz parte de uma ampla parceria com a prefeitura, que 

fornece receita para todas as agências da cidade, incluindo o NYPD. Este acordo resultou em um fluxo de 

geração de receita que continua a crescer para o benefício do NYPD. ”(tradução nossa). Texto original: “Not 

only did it accomplish the protection and enforcement of the NYPD trademarks, the Foundation laid the 

groundwork to support a broad licensing program for NYPD products, including the following: Negotiating a 

contract, including an advance plus royalties, for a first-ever book using official NYPD photographs, Above 

Hallowed Ground: A Photographic Record of September 11, 2001. Executing over 50 multi-year license 

agreements, for the manufacture and sale of a variety of products – from hats and t-shirts to toys and mugs – 

bearing the NYPD trademarks. Created an on-line store for the sale of licensed NYPD products. In the summer 

of 2003, the Mayor’s office created NYC Marketing to supervise and coordinate the protection of all New York 
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Mas, antes de posicionar a Administração Pública como sujeito de direitos em matéria 

de propriedade marcária, afigura-se imprescindível delimitar de que modo as normas de 

Direito Privado aplicáveis à espécie exercem inflexão sobre a Administração Pública, a fim de 

definir o regime jurídico aplicável à espécie e determinar de que modo o supraprincípio da 

indisponibilidade do patrimônio público impediria – ou não – a exploração econômica de 

marcas pertencentes ao Estado. 

 

2.2.1 O regime jurídico administrativo e a incidência de regras de Direito Privado nas relações 

jurídicas da Administração Pública 

 

Um regime jurídico é caracterizado, segundo CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, 

por um “conjunto sistematizado de princípios e regras que lhe dão identidade, diferenciando-a 

das demais ramificações do Direito”
59

. O Direito Privado goza de disciplina normativa e 

principiológica própria, marcada pela autonomia privada voltada à autorregulação de 

interesses privados e à disciplina do direito de propriedade, cujo exercício fica condicionado à 

obediência aos princípios da eticidade, concreção e socialidade, com destaque, neste 

particular, ao princípio da função social dos contratos (art. 422, CC) e da propriedade (art. 

1227, CC).  

Esta disciplina não se confunde com o regime jurídico de Direito Público, que se 

ocupa das relações jurídicas mantidas entre o Estado e particulares, seus organismos e 

agentes, e que encontra no princípio da legalidade o mais claro elemento de diferenciação, 

pois, ao contrário dos particulares, a Administração Pública somente pode agir nos limites 

expressamente autorizados na lei (art. 37, caput, CF/88). 

Mesmo sujeito às regras de Direito Público, o Direito Administrativo tem seu 

conteúdo fortemente impactado pelo Direito Privado. THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI 

assevera que o Direito Administrativo é grandemente influenciado pelo Direito Civil, pois 

temas como contratos, posse e propriedade da Administração passam, necessariamente, por 

conceitos e princípios oriundos do Direito Privado, muitas vezes com incidência direta das 

normas privadas, vez que as relações jurídicas mantidas pelo Estado não se limitam à esfera 

                                                                                                                                                         
City intellectual property and related licensing efforts. As a result, the licensing program developed by the 

Foundation was merged with NYC Marketing and is now part of a broad partnership with the Mayor’s office 

which delivers revenue to all City agencies, including the NYPD. This arrangement resulted in a revenue-

producing stream that continues to grow for the benefit of the NYPD.” Disponível em 

<http://www.nycpolicefoundation.org/about-us/nypd-licensing/>. Acesso em: 29 set. 2017. 
59

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2013, p. 53. 

http://www.nycpolicefoundation.org/about-us/nypd-licensing/
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do Direito Público
60

. Clássico exemplo vem dos contratos de locação e arrendamento em que 

o Estado figura como parte, notadamente na condição de locatário ou arrendatário, sem a 

incidência de prerrogativas que impeçam, por exemplo, a decretação judicial de despejo por 

falta de pagamento de aluguéis. 

Na mesma linha, EDMIR NETTO DE ARAÚJO destaca que o Direito Civil constitui sua 

importante matriz do Direito Administrativo, seu tronco principal, por se valer de categorias 

jurídicas que, na essência, são oriundas do Direito Privado. Com efeito, um contrato 

administrativo, na essência, é um contrato; a propriedade pública, por sua vez, é propriedade; 

atos administrativos são, na essência, atos jurídicos. Todos estes institutos jurídicos 

encontram, no Direito Privado, seus elementos categoriais no Direito Civil e, a partir desta 

raiz, receberão predicados que os situarão na disciplina do Direito Administrativo
61

. 

A depender da natureza da relação jurídica estabelecida pela Administração Pública, 

incidir-lhe-ão – ou não – regras de Direito Público. MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO 

ressalta que a expressão regime jurídico da administração pública “é utilizada para designar, 

em sentido amplo, os regimes de Direito Público e de Direito Privado a que pode submeter-se 

a administração pública”
62

, ao passo que regime jurídico administrativo designa universo 

menor, que abrange elementos próprios tipificadores do Direito Administrativo, que tem por 

pressuposto a sobreposição dos interesses da Administração sobre os dos particulares, 

situando-a numa posição privilegiada, vertical, com incidência direta das normas de Direito 

Público, cuja pertinência encontra fundamento de validade em dois axiomas ou 

supraprincípios, quais sejam, a indisponibilidade do interesse público e a supremacia do 

interesse público sobre o privado
63

. 

Nessa linha, partindo da premissa de que a Administração Pública é titular de 

propriedade industrial, a intersecção de institutos de direito administrativo e privado na 

disciplina das relações jurídicas decorrentes deste direito de propriedade é inevitável. Ou seja, 

o Direito Administrativo se apropria de elementos categoriais, conceitos e princípios do 

Direito Civil e Comercial para amoldá-los às especiais necessidades e prerrogativas da 

Administração, mas não com o caráter absoluto próprio dado pela doutrina tradicional. 

AGUSTIN GORDILLO destaca que modernamente, os extremos se unem: a Administração atua 

sempre como pessoa de Direito Público, mas sem contar com a força outrora conferida a seus 

                                                 
60

 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Tratado de Direito Administrativo. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1979, v. 1, p. 97. 
61

 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 56. 
62

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Forense, 2017, p. 92. 
63

 Ibid., p. 92-93. 
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privilégios e supremacias, de modo a sujeitá-la ao controle jurisdicional de seus atos e 

obrigado ao cumprimento de seus contratos, aumentando a extensão do direito administrativo 

e também sua qualidade, para “transformar-se em um direito mais justo e razoável, menos 

arbitrário e autoritário, de modo que a distância com o Direito Privado, em certo, é 

diminuída”. (tradução nossa)
64

 

No caso da exploração das marcas públicas, esta intersecção entre Direito Público e 

Direito Privado se mostra evidente. Se por um lado o contrato de licenciamento sujeita-se às 

regras de celebração fixadas pelo Direito Privado (em especial a Lei Federal 9.279/96 e 

tratados internacionais de proteção à propriedade intelectual), por outro sua exploração 

econômica pela Administração Pública dependerá da observância de regras próprias do 

regime jurídico administrativo, com destaque à prévia indicação, pela autoridade competente, 

das razões de interesse público que motivam e justificam o pretendido licenciamento, 

necessidade de prévia licitação e incidência de cláusulas exorbitantes (que permitam, por 

exemplo, a rescisão unilateral do contrato administrativo pelas razões prescritas no artigo 78 

da Lei Federal 8.666/93
65

), e que serão estudadas no capítulo 3 desta tese. 

 

2.2.2  O Estado como sujeito de direitos no âmbito da propriedade industrial 

 

Delimitado o regime jurídico aplicável às marcas públicas – com incidência de regras 

de Direito Público e de Direito Privado, que lhe fornece as necessárias categorias jurídicas – 

importante questão a ser enfrentada é saber se elas se sujeitam ou não ao sistema de proteção 

legal à propriedade industrial vigente, haja vista que, à exceção das empresas estatais 

(sociedades de economia mista e empresas públicas, que se sujeitam ao regime jurídico de 

Direito Privado – artigo 173, CF/88), os demais entes da Administração Pública direta (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e indireta (autarquias e fundações públicas) não 

oferecem produtos ou serviços no mercado de consumo. 

Isso porque as características atribuídas à marca pelas regras vigentes e pela doutrina 

têm por destinatário pessoas que atuam no mercado de produtos e serviços, características que 

não se amoldam à Administração Pública direta, autárquica e fundacional. É difícil 

compreender, por exemplo, que as marcas do serviço de Corpo de Bombeiros ou de 

                                                 
64

 Texto original: “transformarse em um derecho más justo y razonable, menos arbitrario y autoritário, de esse 

modo la distancia com el derecho privado, em cierto, se ha acortado”. GORDILLO, Agustin. Tratado de 

Derecho Administrativo. 7. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, v 1, p. VIII-5. 
65

 Com a edição da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021), este comando legal 

conserva sua vigência no prazo de 2 anos contados da publicação do novel diploma (art. 193, II). As hipóteses de 

rescisão unilateral de contratos administrativos passarão a ser reguladas no seu artigo 137. 
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universidades públicas poderiam se destinar à identificação de um produto ou serviço, pois 

seu escopo é permitir a pronta identificação de serviços públicos, e não de bens de mercado. 

Mas é inequívoco que estas marcas, por reunirem valor e reputação, não podem ser 

exploradas por pessoas não autorizadas e ficar à margem de qualquer proteção. 

 O questionamento é relevante, face a negativa, de juristas de escol, quanto a 

possibilidade de se conceber a existência de marcas públicas passíveis de proteção. DENIS 

BORGES BARBOSA afirma que os signos pertencentes aos entes oficiais ou equiparados, 

utilizado em fins ou contextos públicos, correspondem a res publica e, portanto, são 

impassíveis de serem registrados como marca, haja vista serem “signos inapropriáveis pelo 

titular da marca, sendo res publica”
66

.  

 Da mesma forma, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, ao analisar a questão da 

franchising no setor público, aponta como óbice a este modelo jurídico justamente a 

inadequação do sistema de proteção marcário aos signos públicos, sob a premissa de que o 

Estado, não sendo titular de marcas, não poderia licenciá-las.
67

. Mas a mesma autora 

reconhece inexistir o óbice apontado quando se trata de entes da Administração indireta que 

se sujeitam ao regime jurídico de Direito Privado (empresas públicas e sociedades de 

economia mista) e, portanto, às regras de mercado
68

. 

Fato é que a negativa veicula falsa proposição. Enquanto sujeito de direitos, não há 

razão jurídica que justifique a negativa de atribuição, à Administração Pública, de propriedade 

marcária.  GIANNANTONIO GUGLIELMETTI destaca que, na Itália, a previsão legal de 

propriedade pública de marcas é antiga, constante do da legge del 1.868, segundo a qual não 

apenas os cidadãos, mas também a amministrazione pubblica pode ser sujeito ativo da 

propriedade marcária, com o destaque de que, apesar do artigo 6º da lei fazer menção apenas 
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 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2003, p. 813. 
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 Nesse sentido: “quando se parte da ideia de que, pelo contrato de franquia, o franqueador outorga ao 
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direta dispõe de instituto semelhante à franquia, que é a concessão de serviço público” (DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 219). 
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 Nesse sentido: “No entanto, quando se considera que o Poder Público desempenha não apenas serviços 

públicos típicos, como também serviços públicos comerciais e industriais e também exerce atividades 

econômicas não assumidas como serviço público (e o faz a título de intervenção no domínio econômico com 

base no artigo 173 da Constituição), e quando se considera também que tais atividades são restadas, em regra, 

por empresas estatais que integram a Administração indireta, tem-se que concluir que a franquia não é 

inteiramente incompatível com a administração pública”. (DI PIETRO, loc. cit.). 
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ao Stato, a doutrina entendia possível a aquisição da propriedade de marca em favor de outros 

entes públicos, em especial às províncias e comunas
69

. 

EUGENE POUILLET também ressalta a existência de marcas de propriedade da 

Administração Pública, ao se referir especificamente aos “brasões de cidades” armoiries 

d’une ville, sob o argumento de que o direito dos particulares sobre suas marcas não é 

diferente da titularidade atribuível a um ente público, filiando-se ao entendimento 

jurisprudencial francês no sentido de que o ente público, enquanto proprietário de suas 

insígnias e brasões, pode protegê-los contra o uso indevido por particulares, tolerar ou 

licenciar seu uso por indústrias, com possibilidade, inclusive, de exigência de redevance, a 

impor ao privado o dever de abstenção do uso de signos públicos em produtos ou serviços que 

venha a oferecer no mercado
70

. 

Embora refira-se a direito do autor – mas sem perder a pertinência, por também 

corresponder a direito intelectual – digno de nota é o apontamento de EDUARDO PIOLA 

CASELLI quanto ao reconhecimento, pelo artigo 11 da lei italiana de 22 de abril de 1941, do 

“direito de autor dos Entes públicos” (diritto di autore degli Enti pubblici), tratando-se, 

segundo o expoente autor, de conquista da moderna doutrina em face de antiga posição 

relutante à admissão desse direito, a revelar reconhecimento do Estado como sujeito de 

direitos em matéria de propriedade intelectual, não obstante sua alegada “impessoalidade”, 

municiando-o com instrumentos jurídicos de limitação do uso público e não autorizado de 

suas obras
71

. 

A Lei Federal 9.279, de 14 de maio de 1996 prevê a possibilidade de registro, pela 

Administração em sentido amplo (ou seja, direta e indireta), das suas marcas, em 

reconhecimento da titularidade da Administração quanto a patrimônio imaterial de caráter 

industrial.  Aliás, o artigo 128 da Lei 9.279/96 é expresso no sentido de que “podem requerer 

registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado”, 

além de proibir, no seu já mencionado art. 124, IV, o registro de designação ou sigla de 

entidade ou órgão público quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão 

público.  

Na linha desta previsão legal, IRINEU STRENGER assevera que “as marcas, como 

qualquer outro elemento do ativo de uma empresa, podem pertencer a esta com plena 
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propriedade ou estar à disposição da mesma por vínculos diversos. Por isso, as marcas podem 

pertencer a qualquer pessoa, tenha esta ou não caráter empresarial”
72

. O mesmo autor assevera 

que 

o uso de marcas, apesar de, em sua notória maioria, estar a cargo de empresas 

privadas, também se realiza pelas empresas públicas. Mais esporádico, porém 

também corrente, é o uso ou registro de marcas por parte de entidades, que 

dificilmente se encaixam dentro do conceito estrito de empresa, como as entidades 

culturais, desportivas, religiosas etc.
73

 

 

Com efeito, independente do exercício de atividade econômica ou de mercado – e 

serviço público configura modalidade de atividade econômica em sentido amplo, como restará 

destacado no capítulo 2 desta tese – um bem material ou imaterial será público se pertencente 

a um dos entes indicados no rol constante do artigo 99 do Código Civil, o que se dá por meio 

de registro ou afetação. E, enquanto tal, a Administração direta e indireta deve ser 

considerada destinatária do direito fundamental de proteção na forma da lei às criações 

industriais, dentre elas as marcas (artigo 5º, XXIX, CF/88), cujos contornos foram 

concretamente definidos pela Lei Federal 9.279/96 e por tratados internacionais ratificados 

pelo Brasil, com destaque à CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS (1883) e, mais de um século 

depois, ao ACORDO TRIPS/OMC (AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS - 1994). 

Fixada a premissa de que a Administração direta e indireta é sujeito de direitos em 

matéria de propriedade industrial, passa-se agora a analisar os mecanismos de aquisição de 

titularidade das marcas, que, como se verá adiante, vão além do registro junto ao Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

 

2.3  Registrabilidade das marcas públicas junto ao Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI): os artigos 128 e 124, inciso IV da Lei Federal 9.279/96 

 

  O Direito Brasileiro, a exemplo do francês atual
74

, alemão, austríaco e suíço
75

, segue o 

sistema constitutivo ou atributivo, que condiciona a aquisição da propriedade de marca ao seu 
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prévio registro, tratando-se, como pontua PONTES DE MIRANDA, de “exercício do direito 

formativo gerador”.
76

  É o que se infere do artigo 129 da Lei Federal 9.279/96, verbis:  

 

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. 

 

  Do texto da norma, três importantes atributos exsurgem: a) sua titularidade tem 

natureza de propriedade, assim designada pela Constituição Federal (art. 5º, XXIX) e pela Lei 

Federal 9.279/96
77

, que atribui ao seu titular, segundo VITTORIO EMANUELE ORLANDO, a 

faculdade de utilizá-la de modo exclusivo, enquanto conteúdo precípuo deste direito
78

, 

conforme também pontua MOISE AMAR
79

; b) relatividade ou especialidade, pois a proteção 

decorrente do registro dá-se, como regra, apenas no ramo de atuação do seu titular, de modo a 

ser possível concomitância lícita de marcas idênticas ou assemelhadas no mesmo território, 

desde que aplicadas em ramos distintos e sem potencial confusório
80

, tratando-se, como 

ressalta EUGENE POUILLET, de propriedade essencialmente relativa
81

 justamente por 

experimentar estas limitações, exceto no caso de se tratar de marca de alto renome e; c) 
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Carvalho Froes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, Tomo XVII, 2ª tiragem, p. 138. 
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territorialidade, de modo que a eficácia do registro dá-se, por respeito à soberania das 

nações
82

, apenas nos limites geográficos do país, exceto no caso de se tratar de marca 

notoriamente conhecida, que, segundo GEORGES RIPERT, permite ao seu titular reclamar a 

anulação do depósito de uma marca suscetível de criar confusão com a de sua propriedade
83

. 

   Nos termos do artigo 130 da Lei 9.279/96, o registro da marca atribui ao proprietário o 

direito de ceder o registro ou seu pedido (inciso I), licenciar seu uso (inciso II) e zelar pela sua 

integridade material ou reputação (inciso III), com oponibilidade erga omnes materializada 

pela impossibilidade de utilização, imitação ou exploração ilícita por terceiros dos signos 

levados a registro. 

  No Brasil, incumbe ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  (INPI), 

autarquia federal criada pela Lei 5.648/70, o registro e análise dos pedidos de registro de 

marca, mediante análise dos requisitos de registrabilidade prescritos na Lei 9.279/96, com 

destaque aos impedimentos registrais taxativamente previstos no rol do seu artigo 124. 

  Feito o registro da marca, ele terá prazo de validade de 10 anos, renováveis por 

períodos iguais e sucessivos (art. 133, Lei 9.279/96), mediante o pagamento de uma taxa. 

Com razão, JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES critica a expressão renovação constante do artigo 

133 da Lei 9.279/96, vez que, na verdade, trata-se de prorrogação, o que traz como 

consequência prática a desnecessidade de reexame dos motivos autorizadores do registro 

inicial da marca, bastando o requerimento de prorrogação acompanhado do pagamento da 

taxa devida ao INPI pela prática do ato
84

. 

  Tratando-se de marcas pertencentes à Administração Pública – que tem seu patrimônio 

composto não só por bens materiais, mas também imateriais – pode ela ser objeto de registro 

junto ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) por expressa previsão 

legal constante do já mencionado artigo 128, caput da Lei 9.279/96, verbis: “Podem requerer 

registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado”. 

(g.n.)  

  Apesar da clareza do dispositivo ao atribuir propriedade marcária a pessoas jurídicas 

de Direito Público (ou seja, União, Estados, Municípios, autarquias de qualquer natureza e 

fundações públicas), há quem questione esta possibilidade. JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES 
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aponta que “não há como se verificar uma restrição para o registro de marcas de indústria, 

comércio ou de serviço por pessoas físicas ou jurídicas de direito público”
85

, mas registra a 

questionável constitucionalidade do dispositivo, por eventual violação ao princípio da 

isonomia, “posto que dá às pessoas de direito público muito mais do que têm às de Direito 

Privado”
86

, talvez sob a perspectiva de que a Administração Pública, por gozar de privilégios 

e garantias legais e constitucionalmente conferidos pelo ordenamento jurídico pátrio, 

concorreria com particulares em condição de maior vantagem. 

  Não se vislumbra o privilégio. O que se pretende atribuir, com fundamento no texto 

expresso do artigo 130 da Lei 9.279/96, é o direito da Administração Pública de proteger seus 

signos do uso indevido e, se assim pretender, auferir proveito econômico das marcas que 

compõem o seu patrimônio, o que encontra fundamento não só no expresso teor do artigo 

128, caput da Lei 9.279/96 como na própria Constituição Federal, que, no seu artigo 5º, 

XXIX, atribui ao titular da propriedade industrial o direito de explorá-la economicamente, na 

forma da lei. Não se pode olvidar, também, que o direito de propriedade – e a titularidade de 

marca é espécie de propriedade protegida pela legislação civil – comporta os poderes de uso, 

gozo e disposição da coisa, que deferem ao seu titular a obtenção dos respectivos frutos 

mediante exploração direta ou indireta, notadamente por meio de contrato de licenciamento. 

  Fosse, de fato, uma previsão equivocada, o legislador não teria previsto mais uma vez 

esta possibilidade de registro, ainda que de modo indireto, no artigo 124, IV da Lei 9.279/96, 

ao proibir requerimento de registro de marcas que correspondam a “designação ou sigla de 

entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão 

público”. (g.n.). Ou seja, em pelo menos duas passagens da Lei 9.279/96, reconhece-se, 

explicitamente, a existência e registrabilidade de marcas da Administração Pública. 

  Não por outra razão, o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) tem 

admitido registro de marcas da Administração Pública, a exemplo das marcas CORPO DE 

BOMBEIROS
87

, RESGATE
88

, SALVAMAR PAULISTA CORPO DE BOMBEIROS
89

 E OPERAÇÃO PRAIA 
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SEGURA CORPO DE BOMBEIROS - SP
90

, todas pertencentes à Administração direta do Estado de 

São Paulo: 

 

Figura 7 - Print do registro da marca "Corpo de Bombeiros SP" junto ao INPI 

 
       Fonte: INPI  

 

 
Figura 8 - Print do registro da marca "Resgate" junto ao INPI 

 
       Fonte: INPI 
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 Disponível em 
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Figura 9 - Print do registro da marca "Salvamar" junto ao INPI 

 
               Fonte: INPI 

 

 

 

 

Figura 10 - Print do registro da marca "Operação Praia Segura" junto ao INPI 

 
              Fonte: INPI 
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  Anote-se, por oportuno, a existência de marca registrada pela UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO
91

: 

 

Figura 11 - Print do registro da marca "USP" junto ao INPI 

 
         Fonte: INPI 

 

  Esta é a demonstração empírica da possibilidade de registro de marcas da 

Administração Pública, lastreada em expressa previsão legal. E, a partir do registro, passam a 

incidir todos os mecanismos de exploração econômica e de proteção à marca prescritos na Lei 

9.279/96 e tratados internacionais correlatos, que serão oportunamente analisadas nesta tese. 

Mas seria o registro conditio sine qua non para a proteção de marcas públicas? Nesta seara, 

entram os relevantes temas das marcas públicas de fato, marcas públicas notórias e de alto 

renome e da caducidade das marcas públicas. 

 

2.3.1  Marcas públicas de fato 

 

  Importante desdobramento do tema sub examine é saber ser marcas públicas não 

registradas – ou marcas públicas de fato – comportariam proteção. Muitos signos ostentados 

por instituições públicas, por razões das mais variadas (v.g. desconhecimento ou desinteresse) 

não contam com registro marcário junto ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE 
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INDUSTRIAL, mas nem por isso ficam à margem de proteção face a aproveitamento indevido 

ou parasitário de terceiros. 

  No âmbito das marcas privadas, a proteção conferida às marcas de fato – ou seja, 

desprovidas de registro junto ao INPI – dá-se com base nas regras de proteção à concorrência 

desleal
92

, pois, se por um lado o exercício de empresa é livre, por outro ele não é ilimitado, 

sendo que um de seus diques de contenção vem a ser, justamente, a competição sadia no 

mercado de consumo (art. 170, V CF/88), comando incontestavelmente violado por 

contrafatores e imitadores. 

  Nos termos do artigo 2º da Lei 9.279/96
93

, a proteção dos direitos relativos à 

propriedade industrial dá-se, também, por meio da repressão à concorrência desleal (inciso 

V), materializada, sobretudo, pelos tipos penais que buscam combatê-la, segundo extenso rol 

de condutas típicas relacionadas no seu artigo 195
94

 e pela responsabilidade civil, fundada no 
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concorrência desleal; b) pelo artigo 195, inciso III, que define como crime de concorrência desleal o emprego de 

“meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”. Registre-se, também, 

importante contribuição conferida pela Lei 8.078/90 – o Código de Defesa do Consumidor – ao prescrever, no 

seu artigo 4º, VI como princípio norteador da Política Nacional das Relações de Consumo, a “coibição e 

repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e 

utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que 

possam causar prejuízos aos consumidores.” 
93

 Artigo 2º, Lei Federal 9.279/96: “A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu 

interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de 

patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de 

registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal.” 

(g.n.). 
94

 Segue o rol de tipos penais, previstos no artigo 195 da Lei Federal 9.279/96, relacionados ao crime de 

concorrência desleal: “Comete crime de concorrência desleal quem: 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 oferece 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 

falsificado, 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 público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que 

teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, 
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seu artigo 209, decorrente de atos de violação à propriedade industrial e de concorrência 

desleal, ainda que não previstos na Lei 9.279/96, mas de que qualquer forma venha a 

ocasionar prejuízo à reputação, negócios alheios, confusão entre estabelecimentos comerciais, 

industriais ou prestadores de serviço, ou entre outros produtos e serviços postos no mercado.  

  Sobre concorrência desleal, JOÃO DA GAMA CERQUEIRA registra que:  

 

sob a denominação genérica de concorrência desleal, costumam os autores reunir 

uma grande variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, 

praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direito ou indireto, em 

proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de lhes 

causar prejuízos. (...) somente quando os concorrentes em luta se desviam deste 

terreno, lançando mão de meios irregulares e condenáveis, usando expedientes 

despeais ou desonestos, é que se torna necessária a intervenção legal para 

restabelecer o equilíbrio de interesses rompido pela ação reprovável do concorrente 

inescrupuloso.
95

  

 

  Seu combate tem por escopo proteger a livre concorrência contra atos de captação e 

desvio de clientela, com prejuízo à vítima do ato de aproveitamento parasitário que, segundo 

ADRIANO DE CUPIS, causa descrédito do concorrente “pela diminuição da sua reputação,  ou 

consideração pública, considerado como sujeito de uma atividade econômica”
96

. 

  Note-se que a expressão concorrência desleal, em matéria de propriedade industrial, 

tem sentido diverso daquele atribuído aos mecanismos de combate inerentes à proteção 

antitruste. JOSÉ ROBERTO TAVARES PAES registra que a expressão “concorrência desleal” é 

permeada por equivocidade, a levar outros autores a rotulá-la como “concorrência ilícita”, que 

tem por centro de atenção a clientela, e não o mercado em sua macro concepção
97

. E, por esta 

razão, afigura-se imprescindível traçar essencial diferença entre proteção à concorrência, 

objeto da legislação antitruste, e ao concorrente, própria da legislação protetiva da atividade 

industrial. 

                                                                                                                                                         
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 depositado 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.” 
95

 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial: das marcas de fábrica e de comércio, do 

nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal. 

Atualizador Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. 2, tomo 2, p. 277-

278. 
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 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Tradução Adriano Vera Jardim e Antônio Miguel Caeiro. 

Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p. 125. 
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 PAES, José Roberto Tavares. Propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 59. 
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2.3.1.1 Diferença entre os bens jurídicos tutelados nas Leis Antitruste e de Propriedade 

Industrial   

 

  O Sherman Antitrust Act, editado no ano de 1890, corresponde ao marco 

estadunidense de regulação da competição entre agentes econômicos nos Estados Unidos da 

América, composto, segundo PAULA FORGIONI, por normas pautadas da dupla vertente de 

combate à formação de monopólios (concentração de mercado) e à formação de práticas 

comerciais restritivas ao livre exercício da mercancia (combinação entre empresas). Buscam 

coibir acordo entre empresas e sua colocação dominante no mercado, materializada, por 

exemplo, pela formação de cartéis que se valem do expediente da fixação abusiva de preços 

ou da limitação ou controle de produção, pela eliminação artificial da competição (a exemplo 

do dumping) e pela imposição unilateral de preços a partir de uma posição isolada no 

mercado
98

.  

  Na Europa, PAULA FORGIONI destaca que o combate a práticas desta natureza incumbe 

ao Tratado da Comunidade Europeia,  

 

que veda o acordo entre empresas que possam prejudicar o comércio entre os 

Estados-Membros e que tenham por objeto ou efeito impedir, restringir ou falsear o 

jogo da concorrência no mercado comum (art. 81), ao mesmo tempo em que o art. 

82 coíbe o abuso da posição dominante, também na medida em que este possa a ser 

prejudicial ao comércio entre os Estados Membros
99

.  
 

  No Brasil, o sistema antitruste é atualmente regulado pela Lei Federal 12.529/11, que 

estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e prescreve, no seu artigo 36, 

condutas que caracterizam infração à ordem econômica nacional e que geram 

responsabilização administrativa, solidária e objetiva das empresas envolvidas e seus 

dirigentes, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis (art. 31 a 35). Por sua vez, as 

infrações à ordem econômica constam de seu artigo 36, com destaque a condutas que 

busquem limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre 

iniciativa (inciso I), dominar mercado relevante de bens ou serviços (inciso II), aumentar 

arbitrariamente os lucros (inciso III) e exercer de forma abusiva posição dominante (inciso 

IV)
100

. Estas condutas são especificadas, em caráter não exaustivo, nos incisos de seu § 3º, a 
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 FORGIONI, Paula Andréa. Os fundamentos do antitruste. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 

146. 
99

 Ibid., p. 147. 
100

 Nos termos do artigo 36, § 2º da Lei Federal 12.529/11, “presume-se posição dominante sempre que uma 

empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou 

quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo 

CADE para setores específicos da economia”. 
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exemplo de acordos de cartelização destinados, por exemplo, à manipulação de preços, 

produção, comércio e repartição artificial de mercado, inclusive em sede de licitação pública, 

limitação de acesso de outras empresas no mercado concorrencial e emprego de mecanismos 

enganosos destinados à oscilação de preços, dentre outras práticas ali relacionadas. 

 Note-se que o objetivo imediato das normas de proteção à concorrência é garantir a 

indispensável higidez do mercado contra práticas que venham a impedir o exercício da livre 

competição, mediante emprego de mecanismos legais e administrativos destinados ao efetivo 

combate de práticas, ainda que potenciais, capazes de “limitar ou de qualquer forma 

prejudicar a livre concorrência ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou 

serviços”
101

.  

  E, apenas mediatamente, as regras antitruste protegem não só o consumidor, pois terá 

acesso a produtos de qualidade sem risco de ser constrangido ao pagamento de preços 

abusivos, como o titular da propriedade industrial. Como adverte PAULA FORGIONI, a 

expressão livre concorrência, em sede de proteção do titular da propriedade industrial, deve 

ser lida como proteção ao concorrente, e não ao mercado, pois os comandos protetivos 

prescritos na Lei 9.279/96 e tratados internacionais correlatos buscam proteger o titular de 

uma patente, modelo de utilidade, desenho industrial, cultivar ou marca, contra o 

aproveitamento parasitário de terceiro
102

. Vale dizer: enquanto no direito concorrencial o bem 

jurídico tutelado é o mercado, de cunho coletivo, no âmbito da Lei de Propriedade Industrial é 

o direito individual de propriedade do concorrente, tratando-se, como aduz MOISE AMAR de 

“uma lei de defesa contra os atos de concorrência desleal, é uma lei de tutela dos valores da 

honestidade e da capacidade industrial ou comercial contra o abuso de outros” (tradução 

nossa)
103

. É este o sentido de concorrência que deve ser atribuído ao exame da proteção às 

marcas de fato, ou seja, desprovidas de registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI). 

  O mesmo se diga quanto à ideia de concorrência desleal à luz das normas de ordem 

pública e interesse social de proteção e defesa do consumidor prescritas na Lei Federal 

8.078/90 relacionadas à propriedade industrial.  Nos termos do seu artigo 4º, inciso VI, 

constitui princípio norteador da Política Nacional das Relações de Consumo a “coibição e 

repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a 
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 FORGIONI, Paula. Os fundamentos do antitruste. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 151. 
102

 Ibid., p. 287-288. 
103

 Texto original: “una legge di difesa contro gli atti di sleale concorrenza, é una legge di tutela del valore che 

hanno l’onestà e la capacità industriale o commerciale contro glui altrui abusi”. AMAR, Moise. Dei nomi, dei 

marchi e degli altri segni e della concorrenza. Torino: Unione Tipografico-Editrice, 1893, p. 39. 
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concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e 

nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores” (g.n.), 

que em regra se materializam através de práticas comerciais abusivas constantes do rol 

exemplificativo do artigo 39 da Lei Federal 8.078/90, cuja violação legitima a tomada de 

medidas civis, penais e administrativas buscam, imediatamente, tutelar o consumidor e, 

mediatamente, impactar o mercado.  

  Todavia, considerando que os entes da Administração direta, autárquica e fundacional 

não atuam diretamente no mercado concorrencial, surge uma importante questão: as regras de 

proteção contra a concorrência desleal poderiam ser invocadas para a proteção das marcas que 

lhes pertence? 

  A resposta demanda indispensável desdobramento, haja vista a divergência de regimes 

jurídicos entre os entes da Administração Pública direta de Direito Público e indireta de 

Direito Privado. 

 

2.3.1.2  Necessário desdobramento entre entes da Administração Pública direta e indireta para 

proteção das suas marcas de fato 

 

  No âmbito da Administração Pública, sujeitam-se ao regime jurídico de Direito 

Público os entes integrantes da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), autarquias e fundações públicas de Direito Público. Já as empresas públicas e 

sociedades de economia mista submetem-se, por força do artigo 173, § 1º, inciso II da 

Constituição Federal, ao regime jurídica próprio das empresas privadas, inclusive quanto ao 

seu patrimônio. 

  No que tange às pessoas jurídicas de Direito Privado que compõem a administração 

pública, com destaque às empresas públicas e sociedades de economia mista (v.g. Petrobras, 

CDHU, COHAB etc.), não há dúvida quanto ao integral cabimento das regras de proteção 

contra a concorrência desleal prescritas na Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional, já que, por determinação constitucional, atuam no mercado e se sujeitam 

ao regime jurídico de Direito Privado. Nessa linha, por exemplo, uma empresa de 

incorporação imobiliária não poderia reclamar registro, junto ao INPI, das marcas COHAB ou 

CDHU, ainda que não registradas, assim como nenhum posto de combustíveis não poderá 

reclamar registro da marca Petrobras. 
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  Todavia, quanto às pessoas jurídicas sujeitas ao regime jurídico de Direito Público, as 

regras concorrenciais não comportariam, em princípio, aplicação, por não serem atores de 

mercado. Mais adequado afigura-se invocar a tese dominialidade pública do patrimônio 

imaterial do Estado – conceito mais amplo que o de propriedade, por envolver a ideia da 

afetação – para impedir ou fazer cessar uso indevido de marcas públicas de titularidade da 

Administração direta ou indireta de Direito Público. 

  A condição de bem público – material ou imaterial – independe da formalidade do 

registro, já que o elemento determinante para que assim seja qualificado é a sua afetação a 

uma finalidade pública. RUY CIRNE LIMA indica que coube a FRITZ FREINER desenvolver a 

teoria da afetação (Widmung), segundo a qual:  

 

denominam-se as coisas que o Estado ou uma outra corporação de direito público se 

servem para cumprir suas atividades, coisas públicas em sentido largo. De acordo 

com sua afetação, elas se classificam seja no patrimônio fiscal, seja no patrimônio 

administrativo, seja entre as coisas de uso comum.
104

  

 

  Por conseguinte, um bem público passa a integrar o domínio da Administração pelo 

seu simples emprego em atividades de interesse coletivo, ou seja, independente de prévio 

registro, ainda que em nome de particulares, mas apropriados pelo Estado. É o caso, apontado 

por EDMIR NETTO DE ARAÚJO, de imóvel privado que vem objeto de apossamento 

administrativo, sem o pagamento de indenização prévia, integral e em dinheiro, para a 

construção de uma praça ou via pública previsto no artigo 5º, LIV da Constituição Federal, 

sem possibilidade de retorno do bem ao seu patrimônio, pois irremediavelmente afetado a um 

emprego de interesse público, cabendo-lhe a via das perdas e danos
105

. 

    Neste passo, o entendimento da doutrina é firme no sentido de que o bem afetado a 

uma finalidade pública é um bem público, independentemente de quem conste do registro 

como titular do domínio. Nesse sentido, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
106

:  

 

A noção de bem público, tal como qualquer outra noção em direito, só interessa se 

for correlata a um dado regime jurídico. Assim, todos os bens que estiverem sujeitos 

ao mesmo regime público deverão ser havidos como bens públicos. Ora, bens 

particulares quando afetados a uma atividade pública (enquanto o estiverem) ficam 

submissos ao mesmo regime jurídico dos bens de propriedade pública. Logo, têm 

que estar incluídos no conceito de bem público.  
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 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 7. ed. Revista e reelaborada por Paulo Alberto 

Pasqualini. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 184. 
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 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 1100. 
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 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 31. ed. São Paulo, Malheiros, 
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 E, a partir da premissa de que o emprego destes bens a uma finalidade pública 

constitui seu atributo marcante, RUY CIRNE LIMA arremata:  

 

Sinal distintivo dos bens do domínio público e do patrimônio administrativo é o fato 

de participarem da atividade da Administração da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios, dos Territórios ou das entidades autárquicas, nelas 

compreendendo as fundações públicas.
 107

 

 

  É o que, igualmente, afirma AGUSTIN GORDILLO, ao afirmar que o conceito de 

domínio público, por ser mais amplo que o de propriedade, “abarca, portanto, todos os bens 

estatais imóveis, móveis e objetos incorpóreos, sejam eles afetados ao uso direto ou indireto 

da comunidade”, (tradução nossa), sendo excepcionais os casos em que se pode indicar um 

bem de domínio privado do Estado
108

. 

 Com efeito, mesmo que eventualmente não registradas, as marcas públicas de 

titularidade da Administração direta, autárquica e fundacional de Direito Público comportarão 

proteção não pelas regras de concorrência, mas pela noção de dominialidade pública e 

respectiva afetação, enquanto conceito mais amplo que o de propriedade. Por consequência, 

eventual uso não autorizado por particular, a pretexto da eventual ausência do registro exigido 

pelo artigo 128 da Lei Federal 9.279/96, não será capaz de impedir que a Administração 

Pública busque proteção jurídica para combater uso indevido, imitação ou contrafação de seus 

signos, ainda que não depositados ou registrados junto ao Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial.   

 

2.3.2  Marcas públicas notoriamente conhecidas e de alto renome 

 

  O registro da marca garante, a partir do seu depósito, o direito do seu titular de 

protegê-la contra atos de contrafação, nos limites do ramo de atividade que exerce, face ao 

princípio da relatividade ou especialidade. Todavia, se por um lado o registro constitui meio 

de aquisição da propriedade da marca num sistema de natureza atributiva, por outro sua boa 

fama, independente de prévio registro, e, também serve de fundamento à proteção jurídica. 

  A boa fama de uma marca é capaz, por si só, de atrair clientela, inspirar confiança e 

despertar o desejo de aquisição de produtos ou serviços que contenham um prestigiado signo. 
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 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 7. ed. Revista e reelaborada por Paulo Alberto 

Pasqualini. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 185. 
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Mas, por força dos princípios da territorialidade e especialidade/relatividade, o emprego dos 

mecanismos registrais previstos no ordenamento pode não se mostrar suficiente à proteção 

contra atos de aproveitamento parasitário. 

  Tome-se por exemplo uma marca mundial e notoriamente famosa que, embora 

registrada no seu país de origem, não conta com depósito ou registro em determinado país. 

Neste caso, a simples aplicação do princípio da territorialidade resultaria em solução contrária 

à boa-fé, pois respaldaria uso da marca em produtos de mesma natureza, mas com claro 

potencial confusório, a resultar prejuízo ao consumidor – que adquire um produto ou serviço 

com a falsa crença de que conta com a confiabilidade da marca contrafeita – e à livre e sadia 

concorrência.  

  Mencione-se, ainda, uma marca dotada de alto renome, cuja projeção no mercado 

transponha os limites do ramo empresarial e que venha a ser aposta, sem a devida licença, em 

produtos ou serviços que deponham contra sua imagem e respeitabilidade, aproveitando-se de 

confiabilidade construída não pelo infrator, mas por anos de investimento e trabalho exercidos 

por seu titular. 

  Nesta seara, insere-se o tema das marcas notoriamente conhecidas e de alto renome, 

cuja proteção se mostra mandatória ante a insuficiência dos princípios da territorialidade e da 

especialidade para a sua efetiva proteção. 

  Marca notoriamente reconhecida é a que, embora não registrada num determinado 

país, goza de suficiente reputação que justifique sua proteção em outros países dentro de seu 

ramo de atividade, independente de prévio depósito ou registro no local em que a contrafação 

se consuma. A proteção, se já era importante em tempos remotos, hoje se mostra ainda mais 

relevante num mercado cada vez mais globalizado, com grande profusão de produtos e 

serviços oferecidos em plataformas de comércio eletrônico a um click de distância do 

fornecedor, independentemente de sua base geográfica. Neste contexto, o uso de marcas, sem 

prévia licença ou contrafeitas, encontra fértil campo de profusão, com prejuízo ao consumidor 

e à concorrência. 

  Nessa linha, o artigo 6º, bis da Convenção da União de Paris impõe aos países 

signatários (dentre eles o Brasil) o dever de: 

  

recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido 

de quem nisso tiver interesse, o registro e a proibir o uso de marca de fábrica ou de 

comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer 

confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso 

considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a 

quem a presente Convenção aproveita e utilizada para produtos idênticos ou 
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semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir 

reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer 

confusão com esta.
109

 (g.n.) 

 

  Para além da identidade de ramo de atuação, o artigo 16, § 3º do Acordo TRIPS 

prescreve proteção à marca notoriamente conhecida em caso de emprego, ainda que em ramo 

diverso, com risco de conexão entre bens e serviços e o titular da marca ou com probabilidade 

de prejuízo decorrente deste uso
110

. Ou seja, confere proteção mais ampla às marcas notórias, 

se comparada à prescrita no artigo 6º, bis, da Convenção da União de Paris, por ultrapassar a 

identidade de ramo, bastando o risco de confusão e de prejuízo ao seu titular. 

   A mesma proteção se faz presente no artigo 126 da Lei Federal 9.279/96, que garante 

proteção às marcas notoriamente conhecidas, assim reconhecidas nos termos do artigo 6º, bis 

da Convenção da União de Paris, independente de prévio depósito ou registro no Brasil. E 

uma vez reclamada proteção sob a rubrica da existência deste direito de natureza pessoal (pois 

ausente o registro atributivo), deverá o interessado, no prazo de 60 dias contados da oposição, 

depositar a marca para fim de registro, sob pena de não conhecimento da exceção (art. 158, § 

2º, Lei Federal 9.279/96
111

). 

 Marca de alto renome, por sua vez, é aquela cujo prestígio vai além dos limites de 

atuação empresarial de seu titular. São marcas que, de tão prestigiosas e disseminadas no 

mercado, não podem ser reproduzidas em outros produtos ou serviços, ainda que totalmente 

dissociados da atuação de mercado de seu titular, a caracterizar exceção ao princípio da 

especialidade/relatividade voltada ao combate do aproveitamento parasitário. O alto renome, 

como ressalta JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO, decorre de um estado fático, vale dizer, 

“é um fato notório de conhecimento amplo de todos, que dispensa, assim, qualquer tipo de 
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dilação probatória”
112

, e depende, no Brasil, de reconhecimento administrativo pelo Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial
113

. 

  Embora tratados sob o mesmo regime jurídico na França
114

, convém destacar que, no 

Brasil os conceitos de marca de alto renome e notoriamente conhecidas não se confundem. 

Além de tratados em comandos legais distintos (respectivamente, nos arts. 125 e 126 da Lei 

Federal 9.279/96), a marca notoriamente conhecida, nacional ou estrangeira, constitui exceção 

ao princípio da territorialidade e comporta proteção independente de registro no mesmo ramo 

ou conexo, ao passo que a marca de alto renome revela exceção ao princípio da 

especialidade/relatividade, com proteção em todos os ramos de atividade, desde que assim 

reconhecida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Divergem, portanto, quanto ao 

objeto e regime jurídico de proteção. 

  O alto renome e a notoriedade são atributos que também dizem respeito a marcas da 

Administração. Marcas como “Petrobras”, “USP”, “METRO”, “Corpo de Bombeiros” e 

“MAC” gozam de extremo prestígio, tanto dentro como fora do seu campo de atuação e, 

como tal, podem comportar proteção com ou sem prévio registro no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial, nos termos da legislação aplicável. 

  Prova disso é a presença da marca Petrobras no rol de marcas de alto renome 

divulgado no site do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
115

, pois, ainda que 

pertencente à Administração indireta federal e com personalidade jurídica de Direito Privado, 

trata-se de empresa estatal
116

 com capital composto por recursos da União Federal e, portanto, 

público. 
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 Com efeito, desde que demonstrados os requisitos de reconhecimento do alto renome 

da marca previstos na RESOLUÇÃO INPI/PR 107/2013 (e alterações posteriores)
117

, não se 

vislumbra óbice à aplicação do instituto protetivo às marcas da Administração Pública direta e 

indireta, com a condição de que, para obter este reconhecimento, é indispensável o prévio 

registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, por expressa 

determinação do artigo 125 da Lei Federal 9.279/96. 

 

2.3.3  Impossibilidade de perda da titularidade da marca pública por caducidade  ou decurso 

do prazo de vigência do registro 

 

  Especial atenção merece a virtual possibilidade de perda da propriedade de marca da 

Administração Pública por decurso de prazo de registro, de dez anos, sem renovação (art. 

133, Lei Federal 9.279/96) ou por caducidade de marcas da Administração Pública direta e 

indireta, em caso de não uso ou sua interrupção por 5 anos consecutivos, contados da data do 

requerimento, ou de alteração substancial no seu teor que afete o caráter distintivo da marca 

anterior (art. 143, Lei Federal 9.279/96).  

  As hipóteses supramencionadas correspondem a causas de extinção do registro da 

marca – e dos direitos dele decorrentes (art. 130, LPI) – prescritas nos incisos I (término no 

prazo de vigência) e III (caducidade) do artigo 142 da Lei 9.279/96.  Não obstante, 

considerando o regime jurídico próprio dos bens públicos, deve-se perquirir se tais institutos 

comportam aplicação diante de marcas da Administração Pública direta e indireta.  

   

2.3.3.1  Caducidade 

 

  Nos termos do artigo 143 da Lei 9.279/96
118

, o não uso da marca ou sua interrupção no 

prazo de 5 anos, contados da data do requerimento ou de alteração substancial no seu teor que 

afete o caráter distintivo da marca anterior acarreta a perda de sua titularidade, por caducidade 

(para os franceses, demande em déchéance), que implica o cancelamento do respectivo 

                                                 
117
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registro. JOSÉ ROBERTO TAVARES PAES assevera que as marcas devem ser usadas, não se 

tratando de enfeite ou adorno, haja vista que seu objetivo não se limita à mera identificação de 

produtos ou serviços, assumindo relevante papel relacionado à circulação de riquezas e 

desenvolvimento econômico dos países. Seu abandono, ou não emprego dentro dos prazos 

fixados na lei, autorizam requerimento de terceiros, junto à autoridade administrativa e/ou 

judiciária, de cancelamento de registro de marca perempta
119

. 

  GEORGES RIPERT destaca que, na França, o dever de uso da marca foi imposto pela Lei 

de 1964, enquanto obrigação de exploração imposta ao proprietário que, se não o fizer, 

perderá seu título, exceto em caso de escusa legítima, cujo ônus de demonstração lhe 

acomete
120

. 

  A possibilidade de reconhecimento da caducidade de marcas tem por fundamento o 

combate às marcas de defesa, que correspondem às token sales do direito anglo-estadunidense 

e às marques du barrage do direito francês, levadas a registro, de acordo com Carvalho de 

Mendonça, não “com a intenção de serem usadas, mas, exclusivamente, de privarem os 

concorrentes da livre disposição de marcas que possam trazer alguma confusão com a 

registrada”
121

, ou seja, com o único propósito de manter sua titularidade formal em face de 

terceiros, ainda que não utilizadas dentro do prazo legal.
122

 É evidente que, nestes casos, 

busca-se fraudar o sistema de propriedade marcária, mediante artifício destinado a conferir a 

falsa impressão de titularidade de um signo que, por falta de uso em conformidade com as 

balizas legais, pode vir a ser apropriado por terceiro que venha a demonstrar seu legítimo 

emprego. 

 Note-se que a ideia de caducidade transita pela prescritibilidade da propriedade 

marcária, ou seja, sua perda pelo decurso do tempo derivada da inércia de seu titular. Mas, se 

por um lado esta discussão revela certa tranquilidade no âmbito das relações entre 

particulares, o mesmo não se pode afirmar quanto aos signos pertencentes à Administração 

Pública direta e indireta. 
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2.3.3.2  Decurso do prazo do registro da marca sem renovação 

 

  Sob idêntico prisma, coloca-se também a questão da possibilidade – ou não – de perda 

da titularidade marcária pela Administração Pública, direta ou indireta, por decurso do prazo 

legal de 10 anos, e sua ulterior apropriação por particulares (artigo 133, Lei Federal 

9.279/96
123

). Indaga-se se a não renovação de signo outrora registrado em nome da 

Administração Pública cairia em domínio público, ou tratar-se-ia de res nullius ou res 

derelictae passível de apropriação por particulares por estarem, em tese, disponíveis. 

  E a resposta a estes dois questionamentos passa, necessariamente, pela correta 

compreensão do regime jurídico aplicável aos bens da Administração Pública direta e indireta, 

de Direito Público e Privado. 

 

2.3.3.3  Impossibilidade jurídica de reconhecimento da caducidade ou decurso de prazo de 

marcas da Administração Pública direta e indireta 

   

É falsa a ideia de que aquilo que compõe o patrimônio público não pertence a 

ninguém. Além da sua titularidade ser expressamente atribuída pelo direito posto à 

Administração Pública direta e indireta, com destaque à Constituição Federal e ao artigo 99 

do Código Civil, aqueles que supõe tratar se de coisa sem dono ou abandonada confundem, 

como bem adverte PONTES DE MIRANDA, res nullius e res derelictae com res communis 

omnium,
124

 que, por serem inalienáveis e imprescritíveis, não comportam apropriação por 

particulares para uso privado. 

  E, sob esta perspectiva, não há como se admitir o reconhecimento da caducidade das 

marcas da Administração Pública fundada no não uso e sua apropriação por particulares, seja 

no plano do patrimônio da Administração direta como indireta, de Direito Público ou Privado. 

  No que tange às marcas da Administração direta e indireta de Direito Público, a 

resposta a estes questionamentos passa pela adequada compreensão do regime jurídico do 

patrimônio público, compostos por bens inalienáveis (art. 100, CC), impenhoráveis (art. 100, 
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CF/88)  e imprescritíveis (art. 183, CF/88), enquanto atributos próprios do que JOSÉ 

CRETELLA JUNIOR denomina dominialidade pública
125

.  

  O patrimônio público, como destaca ODETE MEDAUAR, “designa os bens pertencentes 

aos entes estatais, para que sirvam de meios ao atendimento imediato e mediato do interesse 

público, sobre os quais incidem normas especiais, diferentes das normas que regem os bens 

privados”
126

, estando, portanto, afetados à prestação de serviços públicos, de modo que o 

aproveitamento por particulares de marcas públicas não utilizadas, substancialmente alteradas 

ou que não tiveram seu registro renovado invariavelmente ensejará inevitável e indesejada 

confusão. 

  Tal significa que, por serem inalienáveis, não poderão ser vendidos ou doados pela 

Administração Pública enquanto não desafetados, tratando-se, portanto, de inalienabilidade 

relativa. E imprescritíveis por não comportarem apropriação por particulares. 

   Nessa linha, a não renovação do registro de uma marca da Administração Pública 

direta ou indireta de Direito Público não legitima sua apropriação por particulares, pois 

conclusão em sentido contrário referendaria a incorreta tese da alienabilidade de res extra 

commercium. E, pelas mesmas razões, não se deve admitir o reconhecimento de caducidade 

de marcas da Administração Pública fundado no seu não uso no prazo de 5 anos contados da 

concessão do registro, porquanto imprescritíveis, ideia reforçada pelo disposto no § 1º do 

artigo 143 da Lei Federal 9.279/96
127

, que admite, como defesa contra alegação de não uso, a 

presença de razões legítimas. Evidentemente, o não uso de marca da Administração Pública 

sempre será justificado por razões de interesse público, ou seja, legítimo, de modo a 

inviabilizar, por completo, o reconhecimento da caducidade de marcas da Administração 

Pública. 

  Quanto às marcas dos integrantes da Administração indireta de Direito Privado 

(empresas estatais), além de estarem atreladas ao atendimento do interesse público, e, 

portanto, afetadas, o claro potencial de confusão ao público, em caso de apropriação, por 

particulares, de marcas da Administração indireta – tanto de Direito Público como privado – 

inviabiliza sua apropriação por particulares, seja pela caducidade, seja pelo decurso do prazo 

de vigência do registro. Por exemplo, eventual não prorrogação da vigência da marca 

“Petrobras” (que, aliás, é marca de alto renome reconhecida pelo INPI) ou seu não uso parece 
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 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 281. 
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não autorizar sua apropriação e registro por particular, pois diretamente associadas a uma 

atividade que, além de afetada à satisfação do interesse público, poderão ocasionar confusão 

junto ao público consumidor.  

  Referenda o exposto a proibição constante do artigo 124, IV da Lei Federal 9.279/96 

de registro, por particulares, de signos pertencentes a entes tanto da Administração Pública 

direta como indireta, de Direito Público ou Privado, a inviabilizar qualquer tentativa de 

apropriação, por particulares, de marcas da Administração Pública direta ou indireta sob o 

argumento da caducidade ou não prorrogação do respectivo registro.  

  Com efeito, em se tratando de pessoas jurídicas de Direito Público, não se deve 

admitir a extinção de direitos relativas a marcas por decurso do prazo do registro ou 

caducidade, porquanto impassíveis de apropriação por particulares face à regra constitucional 

da inalienabilidade e imprescritibilidade dos bens públicos (art. 183, CF/88), categoria 

jurídica na qual se insere o patrimônio imaterial – incluídas as marcas – da União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal e respectivas autarquias e fundações de Direito Público. E 

quanto aos entes que compõem a Administração indireta de Direito Privado, a proibição 

expressa do artigo 124, IV da Lei Federal 9.279/96, sua afetação a uma atividade voltada à 

satisfação do interesse público e seu forte potencial confusório impedem, igualmente, sua 

apropriação por particulares pelos mesmos fundamentos. 
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3  EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA MARCA PÚBLICA 

 

3.1 Instrumentos jurídicos de exploração econômica das marcas  

 

  GIANNANTONIO GUGLIELMETTI destaca que as marcas de produto ou serviços 

correspondem a ativo econômico intangível passível de aquilatação patrimonial
128

, 

comportando, destarte, exploração econômica, enquanto decorrência do direito de propriedade 

que toca a seu titular. 

  No Brasil, a possibilidade de exploração econômica de marcas é objeto de expressa 

previsão no artigo 130, I e II da Lei Federal 9.279/96, mediante contrato de cessão ou 

licenciamento, enquanto direitos derivados da propriedade da marca, mediante registro, ou 

depósito junto à autoridade competente, hipótese em que a eficácia do negócio jurídico se 

submete ao cumprimento de uma condição suspensiva, qual seja, sua conversão em registro, 

que, acaso venha a ser indeferida, fulminará a eficácia do ato translativo por falta de 

legitimidade do cedente ou licenciante, que responderá pelas perdas e danos experimentadas 

pelo licenciado.  

   Pelo contrato de cessão, opera-se a transferência da propriedade da marca a terceiro, 

atribuindo-lhe o registro ou os direitos decorrentes de seu depósito junto ao Instituto Nacional 

de Propriedade Industrial (INPI). Trata-se de negócio jurídico bilateral e solene, por exigir 

forma escrita, que, segundo PAUL ROUBIER, pode ser gratuito, equivalendo a uma doação, ou 

oneroso, equivalendo à compra e venda, além de poder ser total, se implicar transferência 

integral da propriedade da marca, ou parcial, se recair sobre fração do direito, que pode se 

operar de diversas formas, a exemplo da cessão de uso da marca em determinado território, 

por tempo limitado ou para um modo específico de exploração
129,130

. 

  Por sua vez, o contrato de licenciamento, segundo ALEXANDRE GNOCCHI, constitui 

“ato bilateral pelo qual o autor de uma invenção ou o titular de uma patente, chamado 

licenciante, concede a outro, chamado licenciado, domiciliado no país ou estrangeiro, pelo 
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 GUGLIELMETTI, Giannantonio. Il marchio. Milano: Giuffrè, 1955, p. 17. 
129

 ROUBIER, Paul. Le droit de la propriété industrielle. Paris: Recueil Sirey, 1954, v. 2, p. 251. O autor destaca 

que a cessão parcial para uso em determinado território se mostra mais frequente, ao passo que a cessão por 

tempo determinado, mais rara, se submete a termo que extingue o direito de propriedade, que retorna ao cedente. 

Já a cessão parcial pode ser pactuada para permitir o uso de uma marca num determinado tipo de produto ou 

serviço, conservando o titular o domínio do signo para emprego diverso do pactuado na cessão.  
130

 No mesmo sentido, EUGENE POUILLET (Traitè des marques de fabrique et de la concurrence déloyale. 6. ed. 

Paris: Marchal & Billard, 1912, p. 169-171), com a ressalva de que o autor entende que o contrato de 

licenciamento constitui modalidade de cessão parcial da marca, para uso temporário por terceiro e sem 

transferência de propriedade. 
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tempo e condições que estabelecem, o direito, exclusivo ou não, de exploração total ou parcial 

de um invento objeto de patente
131

, tratando-se, segundo rótulo conferido pelos 

estadunidenses, de investment without dollars.  

  Através do contrato de licença de marca, o titular do monopólio de sua exploração 

confere a outrem, total ou parcialmente e por período determinado, seu direito de 

exclusividade, mediante autorização do “efetivo uso, por terceiro, de marca ou propaganda 

regularmente depositada ou registrada no Brasil, consubstanciando direito industrial”
132

, com 

desejável transferência do know how e assistência técnica do licenciante que o permita 

fiscalizar a qualidade do que será produzido com o uso dos signos, como previsto no artigo 

139 da Lei Federal 9.279/96.
133

 Seu titular conserva a propriedade, mas seu uso é transferido a 

terceiro, denominado licenciado
134

, sem que com isso haja ofensa a origem da marca, por não 

se tratar, como registra NEWTON SILVEIRA, de “produtos de um outro”
135

. 

 O contrato de licenciamento tem por elementos essenciais sua onerosidade, mediante 

fixação da contraprestação a ser paga (royalty) que poderá ser variável, calculada com base no 

volume de venda dos produtos licenciados, ou fixa, não podendo exceder a 1% do valor 

líquido do faturamento do produto, deduzidos os tributos, insumos e componentes importados 

do licenciador e do fornecedor, comissões, seguros, frete etc., em conformidade com a 

Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda, bem como o dever, a cargo de seu titular, de 

controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos artigos ou 

serviços, podendo estabelecer limitações relativas à industrialização, comercialização ou 

exportação
136

.  

 Embora parte da doutrina lhe atribua caráter essencialmente oneroso, face à sua maior 

recorrência no plano fático, PAUL ROUBIER aponta a possibilidade de o negócio jurídico ser 

celebrado com gratuidade
137

. Nesse caso, a licença gratuita, menos frequente, equivaleria ao 
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 GNOCCHI, Alexandre. Licenças e roialtes no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960, p. 5-6. 
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 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de empresa. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 

v. 8, p. 753. 
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especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”. (g.n.). 
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 SILVEIRA, Newton. Estudos e pareceres de propriedade intelectual. Org. Wilson Silveira. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 175. 
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 Ibid., p. 176. 
136

 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito de empresa. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, 

v. 8, p.751. 
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 Nesse sentido: “O contrato de licença é um contrato pelo qual o titular de um monopólio de exploração 
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em geral na forma de um royalty periódico." (tradução nossa). Texto original: “Le contrat de licence est um 
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comodato, e sua versão onerosa à locação ou arrendamento, em que o licenciado se obriga ao 

pagamento de uma quantia em dinheiro, sob a forma de uma retribuição periódica, 

denominada royalty, que, segundo ALEXANDRE GNOCCHI, “significa, no direito industrial, a 

percentagem que o licenciado paga ao titular do direito de propriedade industrial (patente ou 

marca)”
138

, fixada em taxa fixa incidente sobre determinada base de cálculo e arbitradas de 

acordo com o valor da marca a ser licenciada e tempo de exploração. 

  ALBERT CHAVANNE e JEAN-JACQUES BURST destacam os efeitos que decorrem do 

contrato de licenciamento. Quanto ao licenciante, tem-se que i. salvo previsão em sentido 

contrário, o licenciante conserva o direito de continuar a explorar pessoalmente sua marca; ii. 

o licenciante responde pela evicção, com dever de restituição de royalties recebidos após o 

reconhecimento da invalidade do contrato de licenciamento; iii. o licenciante pode ceder 

marca licenciada, cabendo ao cessionário respeitar o conteúdo e vigência da licença outorgada 

pelo cedente; e iv o licenciante é impedido de renunciar à marca depositada sem o 

consentimento do licenciado. Quanto ao licenciado, ressaltam  o dever deste de i. efetiva 

exploração da marca, para que não perca seu valor ou seja objeto de caducidade; ii. 

exploração da marca nos limites pactuados no contrato, sob pena de contrafação e resolução 

contratual; iii. observância a padrões de qualidade, fixados no contrato de licenciamento, dos 

produtos ou serviços sobre os quais a marca licenciada será aposta, sob direta fiscalização do 

licenciante; iv. não emprego da marca em determinados produtos ou serviços, nos termos 

pactuados no contrato; e  v. não proceder ao sublicenciamento, exceto autorização prévia e 

expressa do licenciante
139

. 

  Para que sejam oponíveis a terceiros, notadamente para aproveitamento parasitário, as 

partes contratantes, tanto na cessão como no licenciamento, deverão proceder à averbação dos 

instrumentos contratuais junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), para 

lhes conferir publicidade e consequente eficácia erga omnes (arts. 136, I, 137 e 140, p. 1º, Lei 

Federal 9.279/96), equiparando-se, como registra NEWTON SILVEIRA, aos direitos reais
140

. 

Sobre a utilidade da averbação, PONTES DE MIRANDA, em crítica à lição de JOÃO DA GAMA 

                                                                                                                                                         
contrat par lequel le titulaire d’um monopoile d’exploitation concede à une personne em tout ou em parti ela 

jouissance de son droit d’exploitation. Um contrat de cette sorte est le plus solvente à titre onéreaux, et 

comporte à la charge du bénéficiaire, le licencie, l’obligation de verser uma somme d’argent, em general sous la 

forme d’une redevance périodique”. (RUBIER, Paul. Le droit de la propriété industrielle. Paris: Recueil Sirey, 

1954, v. 2, p. 261.) 
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 GNOCCHI , Alexandre. Licenças e roialtes no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960, p. 223. 
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 BURST, Jean-Jacques. CHAVANNE, Albert. Droit de la propriété industrielle. Paris: Dalloz, 1976, p. 346-

347. 
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 SILVEIRA, Newton. Estudos e pareceres de propriedade intelectual. Org. Wilson Silveira. Rio de Janeiro: 
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CERQUEIRA – para quem o ato traria proveito prático apenas nos casos de licenciamento em 

caráter exclusivo – aduz que o ato notarial reveste-se de importância por três motivos, mesmo 

em licenciamento não exclusivo, quais sejam, 

 

i. para que o titular do direito dominical sobre a marca não dê a outrem licença 

exclusiva; ii. a existência de “interesse de terceiros em que se saiba que a pessoa que 

se diz titular da licença em verdade o é; e iii. a anotação confere, com eficácia erga 

omnes, a imunidade do titular às ações concursais de revogação, e às de declaração 

de ineficácia relativa concursais, pela determinação erga omnes da data.
141

 

   

  Os efeitos da averbação têm por marco inicial a publicação da respectiva anotação 

junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), cuja eventual morosidade 

afigura-se potencialmente apta a gerar prejuízo ao interessado. Por esta razão, LÉLIO 

DENICOLI SCHIMDT, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, registra a oponibilidade a terceiros dos direitos decorrentes 

de cessão ou licenciamento ainda que não averbados por mora, para que tanto o cessionário 

como o licenciado possam proteger sua marca contra quem dela fizer uso indevido
142

. 

  Todavia, se o direito de exploração econômica das marcas, através dos contratos de 

cessão e licenciamento, mostra-se cristalino no âmbito privado, a mesma clareza não se faz 

presente no plano das marcas da Administração Pública direta e indireta, pois afetadas à 

prestação de um serviço público ou destinação de interesse público
143

 e, em princípio, 

impregnadas pelos atributos da inalienabilidade, imprescritibilidade, impenhorabilidade e 

impossibilidade de oneração
144

, próprios do regime jurídico de Direito Público. 

  Mas seria este regime jurídico integralmente aplicável à questão posta, a ponto de 

impedir a atribuição a terceiros o direito de exploração destes signos mediante pagamento de 

royalties? Isso porque, se por um lado não se discute a participação do Estado no mercado 

econômico, através de empresas estatais
145

 dotadas de personalidade jurídica de Direito 
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Privado, por outro não resulta clara a mesma possibilidade quanto aos entes da Administração 

direta e indireta de Direito Público. 

 

3.2 Exploração econômica de marcas da Administração Pública direta e indireta de 

Direito Público e Privado 

 

  A exploração econômica de marcas dos entes da Administração Pública direta e 

indireta é tema muito pouco enfrentado. As posições contrárias – já destacadas no capítulo 

anterior – escoram-se no argumento de que, não se tratando de player do mercado de 

fornecimento de bens ou serviços, ou, em outras palavras, não tendo como objeto o exercício 

de atividade econômica, seria impossível cogitar da exploração econômica de seus signos, em 

especial através de contrato de licenciamento. 

  Evidentemente, este raciocínio não se adequa à configuração jurídica dos entes de 

Direito Privado integrantes da Administração Pública, com destaque às sociedades de 

economia mista e empresas públicas, que, por expressa previsão constitucional, tem seu 

regime jurídico patrimonial sujeito às regras de Direito Privado (art. 173, § 1º, II, CF/88). 

Mas, ainda assim, pode-se entender que, por contarem com participação societária total ou 

majoritariamente do Estado, e por se destinarem à prestação de serviços de relevância pública, 

suas marcas estariam igualmente afetadas e, portanto, impassíveis de serem exploradas por 

particulares. 

  Fato é que a questão merece maior atenção. É equivocado o entendimento de que seria 

inviável a exploração econômica do patrimônio material e imaterial do Estado, por se tratar de 

possibilidade consagrada há tempos pela legislação, além de ser usual na praxis 

administrativa, inclusive quanto aos bens de propriedade dos entes da Administração direta e 

indireta de Direito Público. E a justificativa desta possibilidade passa, necessariamente, pela 

compreensão do sentido e alcance da expressão atividade econômica, que, embora 

intimamente vinculada ao exercício de atividades empresariais privadas (que abrange a 

atuação das empresas estatais), incide também nas relações mantidas pela Administração 

Pública direta e indireta, de Direito Público, na qualidade de prestadora de serviços públicos. 

 

3.2.1 Serviço público como atividade econômica 

 

  A concepção de Estado moderno após a Revolução Francesa de 1789 tornou 

ultrapassada a ideia de que o Estado seria um agente alheio à economia. LEON DUGUIT desfaz 
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a comum confusão entre as funções próprias do Estado, separando-as entre funções jurídicas, 

relativas, por exemplo, ao dever de proteção nacional externa e interna, e exercício dos 

poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, das funções econômicas ou sociais, ilustradas 

pelo autor pela prestação de serviços públicos de ordem técnica, a exemplo do transporte, 

iluminação e do trabalho públicos. O autor assevera que “a consciência moderna impõe ao 

Estado a obrigação de assistência, de instrução pública, de organização do trabalho e de 

assistência social” (tradução nossa)
146

, mediante prestação de serviços públicos 

economicamente mensuráveis. 

 Nessa linha, compete ao Estado prover as necessidades sociais através da prestação de 

serviços dotados de utilidade pública, cujo sentido e alcance, segundo RUY CIRNE LIMA, é 

variante no tempo e espaço, incumbindo às ciências não jurídicas, a exemplo da Sociologia, 

Política e a Ciência da Administração, definir seu significado de acordo com um dado 

momento histórico
147

. Decerto, a ideia de utilidade em democracias liberais, que privilegiam a 

iniciativa privada contraposta a uma atuação subsidiária e cada vez mais enxuta da 

administração pública, não se confunde com o enfoque baseado em modelos sociais, que 

buscam maior centralização das atividades estatais com o escopo de compartilhar e socializar 

desenvolvimento.  

   Nesse sentido, o serviço público, em sentido estrito, corresponde a toda atividade da 

exercida pelo Poder Executivo, direta ou indiretamente, que tem por escopo a satisfação de 

uma necessidade pública, sob regime jurídico permeado por normas de Direito Público, 

excluídas a atividades típicas de Estado relativas ao exercício do Poder Legislativo e 

Judiciário, cujas atividades integram o conceito de serviço público em sentido amplo
148

. Seu 

objeto, segundo CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, corresponde a uma prestação 

consistente na oferta, aos administrados, de utilidades e comodidades materiais, a exemplo do 

fornecimento de água, luz, esgoto, telefonia e gás, assumidas pelo Estado como próprias por 

reputá-las essenciais aos interesses da sociedade, submetendo-as a regime jurídico próprio, 

permeado por normativas de Direito Público
149

. 
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  Por sua vez, o artigo 175 da Constituição Federal
150

 impõe ao Poder Público o dever 

de prestação de serviços públicos, de modo direto ou mediante contrato de concessão ou 

permissão, precedidos de licitação, cabendo à lei disciplinar o regime jurídico das empresas 

concessionárias e permissionárias de serviço público, os direitos dos usuários, a política 

tarifária (responsável pela remuneração do concessionário ou permissionário) e a obrigação de 

manutenção de serviços adequados. 

  Note-se que esta previsão constitucional consta do Título VII da Constituição Federal, 

que versa sobre a ordem econômica e financeira na República Federativa do Brasil, a 

caracterizar primeiro indicativo de que a prestação de serviços públicos corresponde a 

modalidade de atividade econômica. Mas o argumento topológico não basta, porquanto frágil. 

  EROS ROBERTO GRAU assevera que o Estado pode interferir no processo econômico ou 

pela intervenção, mediante ingerência direta sobre atividades privadas, a exemplo do 

dirigismo contratual de JOSSERAND, ou pela atuação estatal direta, a exemplo da prestação 

de serviços públicos, que, enquanto atividade econômica, comporta execução 

preferencialmente pelo setor público, mas com possibilidade de concessão ou permissão à 

iniciativa privada, com fundamento no artigo 175 da Constituição Federal
151

.  

  E, a partir desta premissa, arremata que “o serviço público está para o setor público 

como a atividade econômica está para o setor privado”
152

. Em outras palavras, atividade 

econômica corresponde a gênero composto por duas espécies: o serviço público, enquanto 

atividade econômica em sentido amplo, e a atividade econômica exercida por particulares, 

tida em sentido estrito
153

. 

 Note-se que, nas duas hipóteses – intervenção sobre atividade econômica em sentido 

estrito e atuação direta do Estado no exercício de atividade econômica em sentido amplo 

mediante prestação de serviços públicos – tem-se inequivocamente o exercício de atividade 

econômica voltada à satisfação de interesses coletivos. A posição encontra eco na lição 
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portuguesa de ANTÔNIO CARLOS SANTOS, MARIA EDUARDA GONÇALVES e MARIA MANUEL 

LEITÃO MARQUES, para quem o setor público é composto por meios de produção cuja 

propriedade e gestão pertencem ao Estado e outras entidades públicas, voltados à produção de 

bens e prestação de serviços “ora em concorrência com empresas privadas ou cooperativas, 

ora em monopólio natural ou legalmente protegido”
154

.  

  Com efeito, firme na premissa de que a prestação de serviço público é forma de 

atuação do Estado no processo econômico, desmonta-se o argumento de que, por não exercer 

atividade mercantil baseada na propriedade privada dos bens de produção, não poderia 

explorar economicamente seu patrimônio material e imaterial. Trata-se de premissa 

equivocada e distante da dinâmica da Administração Pública direta e indireta de Direito 

Público, que, conforme se verá adiante, há muito tem internalizado em suas rotinas a extração 

de proveito de seus ativos econômicos, materiais e imateriais. 

 

3.3  Exploração econômica de bens públicos materiais e imateriais da Administração 

Pública 

 

 Em tempos de escassez de recursos orçamentários e financeiros, a exploração 

econômica dos ativos econômicos tangíveis e intangíveis constitui importante alternativa de 

custeio da Administração Pública, por incrementar receitas que podem ser revertidas em 

investimento em políticas públicas voltadas à satisfação de direitos sociais como saúde, 

educação e habitação, com a vantagem de gerar incremento financeiro ao Tesouro sem 

necessidade de majoração da carga tributária, já bastante onerada. 

  Nesse passo, mais que um princípio explícito norteador das atividades da 

Administração Pública (art. 37, caput, CF/88), a eficiência constitui dever dos agentes 

públicos incumbidos da gestão do patrimônio que lhes é confiado. Com razão, JOSÉ DOS 

SANTOS CARVALHO FILHO ressalta que “o dever de eficiência dos administradores reside na 

necessidade de tornar cada vez mais qualitativa a atividade administrativa”
155

, o que também 

significa dizer que os próprios materiais e imateriais do Estado devem proporcionar à 

coletividade, direta ou indiretamente, o melhor proveito possível. 
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  Não se trata de matéria nova. Diversas são as previsões legais, no direito brasileiro, 

que contemplam alienação, gratuita ou onerosa, de bens pertencentes à Administração Pública 

direta e indireta de Direito Público, a exemplo da alienação de bens móveis e imóveis, 

permissão, autorização e concessão de uso de bens públicos e da concessão de serviço 

público. E, no plano da propriedade imaterial do Estado, temas como naming rights sobre 

bens públicos, franchising e licenciamento de marcas e patentes da Administração Pública, 

com importante contributo do Direito Comparado, ilustram a possibilidade jurídica de 

exploração destes ativos econômicos. 

 

3.3.1  Exploração econômica do patrimônio material da Administração 

   

3.3.1.1  Venda de bens móveis e imóveis da Administração 

 

  Nos termos do artigo 17 da Lei Federal 8.666/93
156

, é lícita a alienação de bens móveis 

e imóveis da Administração Pública direta ou indireta por meio de doação ou compra e venda, 

desde que previamente desafetados e licitados, comando que também foi contemplado no 

artigo 76 da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021). Tais 

prerrogativas foram instituídas com o claro propósito de impedir que bens essenciais à 

satisfação do interesse público – tanto primário como secundário – venham a ser subtraídos de 

sua afetação, que significa sua vinculação a um determinado fim público. 

  Se imóveis, o artigo 17, inciso I da Lei Federal 8.666/93 prescreve que a alienação 

depende de autorização legislativa
157

 para órgãos da Administração direta e entidades 

autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de 

avaliação prévia e de licitação nas modalidades concorrência ou leilão, este aplicável apenas 

nos casos de alienação de bens imóveis adquiridos pela Administração Pública através de 

procedimentos judiciais (v.g. arrematação ou adjudicação em processo de execução) ou de 
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 Com a edição da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021), este comando legal 

conserva sua vigência no prazo de 2 anos contados da publicação do novel diploma (art. 193, II). As hipóteses de 

alienação de bens móveis e imóveis da Administração Pública passarão a constar do seu artigo 76. 
157

 No Estado de São Paulo, o artigo 11 da Lei Estadual 16.338, de 14 de dezembro de 2016 prescreve 

autorização legislativa genérica para venda e doação de imóveis da administração direta, verbis: “Artigo11. Sem 

prejuízo dos bens patrimoniais arrolados nesta lei, o Poder Executivo fica autorizado, observada a legislação 

aplicável, alienar imóveis: I - cuja área de terreno seja igual ou inferior a 5.000 (cinco mil) metros quadrados; II -

 de quaisquer dimensões, em favor dos municípios paulistas, da União, de entidades da administração 

descentralizada ou de empresas sob controle dos municípios, do Estado ou da União, para utilização em 

programas e ações de interesse público.” A previsão teve por escopo facilitar os procedimentos de doação e 

venda de imóveis públicos estaduais desafetados. 
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dação em pagamento (art. 19, Lei Federal 8.666/93
158

). Se móveis, dependerá de avaliação 

prévia e de licitação, dispensada autorização legal antecedente, nos termos do inciso II do 

referido comando legal
159

. 

  Além da compra e venda e doação, admite-se também a alienação de bens da 

Administração Pública para fins de integralização de cotas em fundos de investimento e de 

participação societária. Nesse sentido, o artigo 3º da Lei Estadual paulista 16.338/16 permite 

o emprego dos imóveis públicos relacionados nos seus anexos para fins de integralização de 

cotas em fundos de investimento imobiliário, de participação ou investimento, bem como de 

capital social de empresas sob controle acionário do Estado
160

. 

  Em todas estas hipóteses, a Administração Pública direta e indireta, no exercício de 

seu direito de propriedade, dispõe de seu patrimônio para, a partir dele, obter proveito 

financeiro que oportunize seu custeio e investimentos que favoreçam o bem comum, a romper 

com a falsa ideia da inalienabilidade absoluta de bens públicos, que pode se concretizar desde 

que obedecidos os parâmetros legais pertinentes, com destaque à sua prévia desafetação. 

 

3.3.1.2  Permissão, autorização e concessão de uso 

 

 Os bens públicos podem ser legitimamente utilizados não só por seus titulares como 

também por particulares, desde que presente o indispensável e justificado interesse público. 

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO destaca que, ao atribuir o uso de bens públicos a 

particulares, a Administração deve se certificar de que o fim pretendido não serve 

exclusivamente à satisfação de interesses privados
161

, tal como ocorre com o fechamento de 

ruas a pretexto de proporcionar maior segurança a moradores, não obstante criar obstáculos ao 

direito de ir vir dos demais indivíduos. 

  O uso privativo pode recair sobre bens públicos de uso comum, especial e dominicais, 

mediante celebração de instrumento jurídico que o contemple e fixe suas condições. A praxis 

administrativa é pródiga em nos fornecer considerável volume de exemplos que recaem, 
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 Esta exceção não foi contemplada na nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021), face 

a adoção do leilão como regra, em substituição à concorrência, nos termos do seu artigo 76, incisos I e II. 
159

 Com a entrada em vigor da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021), a modalidade 

de licitação para alienação de bens móveis e imóveis da Administração Pública passará a ser o leilão, em 

substituição à concorrência. Nesse sentido, seu artigo 76, que entrará em vigor no prazo de 2 anos contados da 

publicação da nova lei. 
160

 Artigo 3º, Lei Estadual 16.338/16: “Fica facultado à Fazenda do Estado destinar os imóveis de que trata esta 

lei ou o produto de sua alienação à integralização: I - do capital social de empresas sob controle acionário 

do Estado, em especial da Companhia Paulista de Parcerias - CPP; II - de cotas em fundos imobiliários, fundos 

de participação ou de investimentos, constituídos na forma da legislação e normas aplicáveis. 
161

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 861. 
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sobretudo, sobre bens corpóreos e imóveis, mediante celebração de termos de permissão e 

autorização de uso e de contratos de concessão de uso.  

  A permissão de uso destina-se à outorga de uso de bem público a particular para a 

satisfação de um interesse público e também privado, a exemplo da atribuição de uso de 

espaços em prédios públicos para exploração de atividades privadas, como serviços de cantina 

e restaurante em escolas e hospitais públicos, mediante retribuição financeira periódica a ser 

paga por quem oferecer o valor mais elevado em regular licitação. Com isso, desonera-se o 

Estado de prestar um serviço relevante para atribuí-lo a um particular, que é remunerado 

segundo padrões de mercado. 

  A autorização de uso, por sua vez, destina-se à satisfação de interesses privados, a 

exemplo de outorga de uso de vias públicas (calçadas, ruas etc.) pela instalação de bancas de 

jornal e feiras livres.  

  Tanto a permissão como a autorização de uso, que podem ser gratuitas ou onerosas, 

caracterizam atos administrativos unilaterais e precários, de modo que podem ser revogadas 

por ato unilateral da Administração, independente do fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pelo permissionário ou autorizatário. Ainda que pactuados por prazo certo – a 

caracterizar autorização ou permissão de uso qualificadas
162

 – sua precariedade e 

unilateralidade são preservadas, de modo a não impedir que a Administração, por razões 

pautadas em interesse público devidamente justificado, revogue-as antes do término do prazo 

anotado.  

 Diferentemente da permissão e da autorização de uso, a concessão de uso, segundo 

lição de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO corresponde a “contrato administrativo pelo qual 

o Poder Público confere a pessoa determinada o uso privativo de bem público, 

independentemente do maior ou menor interesse público da pessoa concedente”
163

. Trata-se 

de modalidade de contrato administrativo, gratuito ou oneroso, destinado a atribuir uso 

privativo de bem público a particular por prazo certo, e que não comporta revogação lícita por 

iniciativa da Administração antes do encerramento da sua vigência, sendo, portanto, 

essencialmente bilateral e próprio de atividades econômicas de grande vulto, em que o 
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 Nesse sentido, o PARECER SUBG. CONS. 30/2001, da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO: “16. 

Opta-se preferencialmente pelo instituto da concessão, no lugar da permissão qualificada, nas situações em que a 

utilização do bem público tem por escopo o exercício de atividades de utilidade pública de maior vulto e mais 

onerosas para o concessionário. Assim, revela-se cabível a eleição da permissão qualificada para empreitadas 

mais singelas, sem a exigência de prazo por demais prolongado”. Vide, também, DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella, Direito Administrativo, 30. ed., São Paulo: Forense, 2017, p. 868. 
163

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 

1254. 
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particular demande estabilidade jurídica no exercício da sua posse e que se mostra muito 

presente no âmbito dos contratos de concessão comum ou patrocinada (parcerias público-

privadas ou “PPPs”)
164

. 

 Evidentemente, nestas três hipóteses, os bens públicos cujo uso foi outorgado a 

particulares poderá – e é desejável que assim ocorra – ser remunerado mediante pagamento de 

retribuição financeira fixada no respectivo instrumento, a revelar exploração econômica de 

próprios públicos, afetados ou não, de uso comum, especial ou dominical, cujo produto 

reverterá ao custeio das atividades administrativas e também em investimentos em políticas 

públicas de interesse da sociedade. Mais um indicativo, portanto, da possibilidade de 

exploração econômica do patrimônio público por seu titular. 

 

3.3.1.3  Concessão de serviço público 

 

 Outro relevante exemplo de exploração econômica de bens públicos refere-se a 

concessão de serviço público, definida pelo artigo 2º, II da Lei Federal 8.987/95 como “a 

delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade 

concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu 

desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado”, definição que, segundo MARIA 

SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, peca por não evidenciar sua natureza jurídica de contrato 

administrativo
165

.  

  ANDRÉ DE LAUBADÈRE define a concessão como modo de gestão de serviço público 

 

segundo o qual uma colectividade pública (Estado ou colectividade territorial), 

chamada ‘concedente’, confia por uma convenção, a um particular chamado 

‘concessionário’, o cuidado de fazer funcionar o serviço público sendo remunerado 

por meio de somas tarifárias (redevances) pagas ao concessionário pelos utentes dos 

serviços
166

. 
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 Nesse sentido, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, em referência à lição de MARIA SYLVIA ZANELLA DI 

PIETRO (2010), destaca que, embora tenha o mesmo fundamento da permissão e autorização de uso, qual seja, 

outorga do uso de coisa pública ao particular, a concessão de uso  é essencialmente mais estável, por ter natureza 

contratual e não de mero ato administrativo unilateral passível de revogação ad nutum: “Ao contrário do que 

ocorre com os atos anteriores de consentimento, a concessão de uso não dispõe da precariedade quase absoluta 

existente naquelas hipóteses. Como bem assinala Maria Sylvia Di Pietro, a concessão é mais apropriada a 

atividades de maior vulto, em relação às quais o concessionário ‘assume obrigações perante terceiros e encargos 

financeiros elevados, que somente se justificam se ele for beneficiado com a fixação de prazos mais 

prolongados, que assegurem um mínimo de estabilidade no exercício de suas atividades’. (Ibid., p. 1255.) 
165

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 92. 
166

 LABAUDÈRE, André de. Direito público econômico. Tradução Maria Teresa Costa. Coimbra: Almedina, 

1985, p. 400.  
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  Ou seja, como registra MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, através do contrato de 

concessão, atribui-se o efetivo exercício de um serviço público a um particular que o 

explorará, em nome próprio e por sua conta e risco, sob a garantia de equilíbrio econômico-

financeiro e mediante remuneração (tarifa) a ser paga por seus usuários ou outro modo de 

remuneração
167

. 

  Nestes casos, muito embora o objeto do contrato de concessão seja o serviço público, 

ele também contemplará a disponibilização do uso de coisa pública para que possa ser 

economicamente explorada pelo concessionário. É o caso de todas as concessões rodoviárias e 

aeroportuárias feitas pela União e Estados da federação, em que o parceiro privado 

(concessionário), após regular licitação, remunera o ente concedente pela exploração de bens 

públicos da Administração direta e se remunera através da cobrança de tarifa, a revelar 

inequívoco exercício de atividade econômica a partir do uso de bens da Administração 

Pública, tanto nas concessões comuns, como nas patrocinadas (parceria público-privadas). 

  Decerto, todos os exemplos acima relatados, relativos a bens corpóreos,  ilustram o 

equívoco da tese de que a Administração Pública, em especial a direta e indireta de Direito 

Público, estaria impedida de exercer atividade econômica, vista aqui em seu sentido amplo, 

ou de explorar economicamente seus próprios, realidade bem ilustrada pela profusão de 

exemplos e tipos legais que a autorizam expressamente.  

  E, apesar da menor recorrência, a mesma conclusão se aplica ao seu patrimônio 

imaterial. 

 

3.3.2  Exploração econômica de bens imateriais da Administração Pública 

 

3.3.2.1  Naming rights sobre bens públicos 

 

  O emprego de marcas comerciais sobre bens privados, mediante remuneração, passou 

a ocupar o portfólio de negócios de empresas e associações privadas que buscaram nesta 

possibilidade um significativo meio de obtenção de receita. Teatros, cinemas e arenas 

esportivas privadas passaram a atribuir naming rights a empresas que desejem apor seu nome 

ou marcas em seus espaços físicos, interessadas em aumentar sua visibilidade junto ao público 

consumidor, mediante pagamento de, em regra, expressiva contraprestação.  
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 DI PIETRO, op. cit., p. 93. 
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  Muito embora afeto à iniciativa privada, ANA LUCIA IKENAGA refere-se à possibilidade 

de exploração de naming rights sobre bens públicos, mediante aposição, por particulares 

regularmente selecionados, de suas marcas em eventos ou espaços públicos mediante uma 

determinada contraprestação
168

, tratando-se de “instituto compatível com a doutrina que 

sustenta a possibilidade de ser realizada a máxima exploração econômica de bens públicos”, 

cuja potencialidade econômica, em tempos de escassez, deve ser aproveitada
169

. E mesmo que 

a finalidade não seja um interesse coletivo específico, “a racionalidade dessa exploração deve 

reverter em prol da coletividade fazendo ingressar recursos privados nos cofres públicos”
170

, a 

revelar eficiente mecanismo de exploração econômica de próprios da Administração. 

  Esta realidade se fez presente no direito brasileiro quando da organização e realização 

da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos Rio-2016. Como primeiro exemplo, 

cita-se o Complexo Esportivo Cultural Octávio Mangabeira (Arena Fonte Nova), de 

Propriedade do Estado da Bahia e objeto de contrato de concessão patrocinada (parceria 

público-privada), tem na sua designação o nome de conhecida empresa privada do ramo de 

bebidas: 

Figura 12 - Fachada da "Itaipava Arena Fonte Nova" 

 
     Fonte: Site Itaipava Arena Fonte Nova

171
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 Como exemplo, cite-se o programa Adote uma praça, instituído pelo Município de São Paulo por meio do 

Decreto municipal 57.583/17, que tem por finalidade estabelecer parcerias entre o Poder Público Municipal e a 

sociedade civil, através de termo de cooperação (artigo 3º), destinado ao aprimoramento de serviços 

de manutenção e zeladoria, bem como a conservação, execução e manutenção de melhorias urbanas, ambientais 

e paisagísticas de praças e de áreas verdes do Município com área de até 10.000m² (artigo 1º). Nestes casos, o 

particular que se compromete a manter os espaços públicos passa a ter o direito de utilizar placas indicativas de 

sua colaboração, observados os requisitos de forma (tamanho da placa) previstos nos artigos 12 e 13 do referido 

Decreto. 
169

 IKENAGA, Ana Lucia. A atribuição de nome como modo de exploração de bens públicos. 2012. 147 folhas.  

Mestrado em Direito do Estado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 121. 
170

 IKENAGA, Ana Lucia. A atribuição de nome como modo de exploração de bens públicos. 2012. 147 folhas. 

Mestrado em Direito do Estado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 121. 
171

 Disponível em: <https://www.itaipavaarenafontenova.com.br/estrutura/>. Acesso em : 07 dez. 2020. 

https://www.itaipavaarenafontenova.com.br/estrutura/
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  No Estado de São Paulo, digno de nota é o case relativo ao Acordo de Cooperação nº 

02/2017, precedido de chamamento público, celebrado entre o Estado de São Paulo, através 

da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o Comitê Paraolímpico Brasileiro, 

que teve por objeto a gestão do Centro Paralímpico Brasileiro. Conforme ressaltado na Nota 

Técnica SUBG-CONS 3/2019, de lavra dos Procuradores do Estado PATRÍCIA HELENA 

MASSA e RAFAEL CARVALHO DE FASSIO: 

 

os naming rights figuram como um ativo intangível para assegurar a 

atratividade da gestão do próprio equipamento público, levando em 

consideração não só os elevados custos de manutenção, mas também o 

potencial de retorno, inclusive publicitário, decorrente da estrutura esportiva, 

que integra o Plano de Legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de 

Janeiro. 

 

  Segundo o referido parecer, a atribuição do uso de nome privado sobre próprio da 

Administração Pública se opera mediante permissão concedida ao parceiro privado de captar 

financiamento junto a outras empresas que, em contrapartida, poderão ter suas marcas 

vinculadas não só ao evento como às instalações públicas a ele destinados, desde que 

previamente autorizado pela Administração Pública. 

  Nestes casos, a Nota Técnica SUBG-CONS 3/2019 adverte que a atribuição de 

naming rights sobre próprios públicos e eventos deve ter especial atenção quanto ao tempo de 

duração do ajuste, notadamente para que um eventual prazo demasiadamente longo não venha 

a se revelar inoportuno. É o que, em dissertação de mestrado, também entende ANA LUCIA 

IKENAGA:  

 

[...] (um caso sempre lembrado pela doutrina, no tocante a eventos supervenientes à 

contratação de naming rights de estádios esportivos privados, envolve a empresa 

Enron. (...) Em 1999, a Enron assumiu os naming rights de um estádio de beisebol 

de Houston Astros. Por mais de 100 milhões de dólares o estádio passou a ser 

conhecido por Houston Enron Corporation. O contrato foi firmado para viger por 

três décadas. No entanto, depois de realizada a cessão, sobreveio o escândalo 

contábil que envolveu a Enron em 2001. O caso repercutiu muito mal perante a 

sociedade americana e também na imprensa internacional. A equipe então se viu 

diante da necessidade de retomar os naming rights do estádio e posteriormente 

realizar nova cessão.
172

 

 

  Trata-se, portanto, de decisão discricionária que deve ser tomada com bastante critério 

e que evidencia a possibilidade de exploração econômica de patrimônio imaterial pela 

Administração Pública.  
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 IKENAGA, Ana Lucia. A atribuição de nome como modo de exploração de bens públicos. 2012. 147 folhas. 

Mestrado em Direito do Estado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 121. 
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3.3.2.2. Licenciamento de patentes da Administração Pública 

 

  No plano da propriedade industrial, o licenciamento de patentes de propriedade da 

Administração é realidade comum, notadamente no âmbito das pesquisas científicas.  

  Como já demonstrado, as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT’s) 

da Administração Pública direta ou indireta, assim qualificadas pela Lei Federal 10.793/04, 

são autorizadas a outorgar o direito de uso temporário das criações por ela desenvolvidas, 

mediante celebração de contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento (art. 6º), 

inclusive com cláusula de exclusividade, condicionada a prévia oferta pública e desde que não 

verse sobre objeto de relevância nacional, hipótese em que o monopólio pode se revelar 

inoportuno ao interesse público
173

, a revelar outro significativo exemplo não só da existência 

de patrimônio imaterial do Estado como da possibilidade de sua exploração econômica, por 

meio de instrumentos contratuais típicos de relações jurídicas privadas. 

 

3.4   Licenciamento de marcas da Administração Pública  

 

 Os exemplos até agora trazidos demonstram não só a possibilidade jurídica de 

exploração do patrimônio material e imaterial da Administração Pública direta e indireta 

como sua conveniência e oportunidade, notadamente em tempos de escassez de recursos 

orçamentários, sem descurar da satisfação do interesse público. E, a partir desse proêmio, 

passar-se-á a demonstrar a possibilidade de exploração econômica das marcas de titularidade 

da Administração Pública, tarefa dificultada pelo baixo volume de excertos encontrados na 

doutrina nacional e estrangeira sobre o tema, mas reforçada pelas igualmente poucas – mas 

proveitosas – experiências práticas vivenciadas em pela Administração Pública nacional e 

estrangeira que serão doravante apreciadas. 

 

3.4.1  A leitura da escassa doutrina nacional e estrangeira sobre o licenciamento de marcas da 

Administração Pública 

 

  São escassos os registros de doutrina relativos à existência de marcas da 

Administração Pública e possibilidade de uso por particulares.  
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 Nesse sentido, o artigo 6, § 5º, Lei Federal 10.973/04: “A transferência de tecnologia e o licenciamento para 

exploração de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente 

poderão ser efetuados a título não exclusivo.”  
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  Ao referir-se aos símbolos da Administração Pública, o jurista italiano MARIO GHIRON 

registra que grande parte dos ordenamentos jurídicos nacionais, inspirados na regra do artigo 

6º, ter da Convenção Unionista de Paris (CUP), proíbem o uso, por particulares, de insígnias 

da Administração Pública, mas com a ressalva de que seu uso legítimo pode ocorrer mediante 

atribuição, ao particular, do uso autorizado de suas insígnias
174

. 

  Na Espanha, ÁNGEL GARCIA VIDAL, ao se debruçar sobre a proibição de registro, por 

inciativa privada, de signos de representação do Estado contida no artigo 6º, ter da 

CONVENÇÃO UNIONISTA DE PARIS, ressalta que a proibição “não é absoluta, pois se prevê a 

possibilidade de ressalvá-la, sempre obtida a correspondente autorização.” (tradução 

nossa)
175

. O mesmo autor destaca que, apesar de ser res extra commercium, “prevê-se a 

autorização administrativa para seu uso, e que a relação entre a Administração autorizante e o 

autorizado seria sempre regida pelo Direito Público, por não se tratar de um negócio jurídico 

privado”. (tradução nossa)
176

, em evidente reconhecimento da possibilidade de atribuição, 

pela Administração Pública, do uso de marcas públicas sob o regime jurídico de Direito 

Público. 

  Na França, PAUL ROUBIER, também em referência ao disposto no artigo 6º, ter da 

Convenção Unionista de Paris, registra a impossibilidade de registro de iniciativa de 

particulares, como marcas, dos “brasões, bandeiras e emblemas do Estado e dos países da 

União, que, por outro lado, devem ser as marcas oficiais e dignas de controle e garantia, os 
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 “Brasões públicos (U.P, artigo 6º, ter – Quase todos os Estados têm disposições que proíbem de usar com 

marca os brasões e as insígnias públicas. O art. 6º, ter, U.P. introduzido no novo texto da Aja, contém o registro 

e o uso, como marcas privadas, de brasões, bandeiras e outros emblemas dos estados contraentes, assim como, os 

respectivos sinais e mecanismos de controle e garantia, salvo autorização dada ao privado, pelo Estado a quem 

os brasões, bandeiras etc. pertencem.” (tradução nossa). Texto original: “Stemmi pubblici (U.P, artigo 6º, ter) – 

Quase tuttui gli Stati hanno disposizioni che proibiscono di usare como marchi i pubblici stemmi e le insigne. 

L’art. 6 ter, U.P., introdotto ex novo nel texto dell’Aja, contiene le misure occorrenti per garantire agli Stati 

l’osservanza di questo divieto. L’art. 6 ter, U.P., proibisce la registrazione e l’uso, come marchi privatti, di 

stemmi, bandiere ed altri emblemi degli Stati contraenti, nonchè dei rispettivi segni e punzoni di controlo e 

garanzia, salvo autorizzazione data al privado, dallo Stato a cui stemmi, bandeire, etc. spetano.” (GHIRON, 

Mario. Corso di diritto industriale. 2. ed.  Roma: Società Editrice Del Foro Romano, 1937, v. 2, p. 172). 
175

 Texto original: “no es absoluta, pues se prevê la possibilidade de salvarla, siempre que medie la 

correspondente autorización” (VIDAL, Ángel Garcia. Bienes públicos, bienes inmateriales y propiedad 

industrial. Derecho de los bienes públicos. Navarra: Editorial Aranzadi, 2009, v. 2, p. 525.)  
176

 Texto original: “se prevê la autorización administrativa para su uso, y que la relación entre la 

Administración autorizante y el autorizado se regiría siempre por el Derecho público, pues no se trata de um 

negocio jurídico privado”. Ibid., p. 524, nota de rodapé 166. O autor, ao concluir pela possibilidade de 

autorização administrativa para o uso de símbolos públicos por particulares, faz referência a trabalho acadêmico 

de autoria de Pablo Moure Parrilla (“a xestión das propriedades incorporais nas Administraciónes Públicas”), por 

ocasião do II Curso de Especialização em Patentes, Marcas, Direito do Autor y Competência (2001-2002), 

organizado pelo Instituto de Direito Industrial da Universidade de Santiago de Compostela. 
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quais são protegidos da mesma forma, mas apenas contra a utilização em mercadorias do 

mesmo gênero ou um gênero semelhante.” (tradução nossa)
177

  

E, na sequência, admite o uso autorizado (expresso) ou tolerado (tácito) destes signos 

por meio das autoridades competentes: “num caso como no outro, a proibição pode ser 

levantada mediante autorização das autoridades competentes (n.º 1, precitado); não me parece 

que se trate de uma autorização tácita, a título de tolerância”
178

. (tradução nossa), também em 

reconhecimento à possibilidade de se atribuir, a particular expressa ou tacitamente autorizado 

pela autoridade competente, o uso de signos públicos. 

  No Brasil, JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA NOGUEIRA e GUILHERME FISCHER JUNIOR, já no 

início do século XX, fazem referência à norma do artigo 8º, § 1º da Lei Brasileira 1.236 de 24 

de setembro de 1904, que proibia o registro de marca que contiver ou consistir em “armas, 

brazões, medalhas ou distinctivos públicos ou officiaes, nacionaes ou estrangeiros, quando 

para seu uso não tenha havido autorisação competente”
 179

. E, com base nesta premissa legal, 

concluem que “obtida, portanto, pelo registante a competente autorização para uso de taes 

emblemas em suas marcas de industria ou de commercio, cessa a prohibição legal”
180

, em 

clara alusão à possibilidade de atribuição, a particulares, do uso de signos da Administração 

Pública na exploração de atividade econômica privada. 

  Digno de nota é o registro feito pelo jurista italiano VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 

relativo ao uso, por indústrias privadas, de uma marca especial indicadora de respeito a 

direitos trabalhistas, a assumir a veste de marchio di Stato, citando como exemplo a federação 

australiana, que consente com o uso de etiqueta sobre produtos com a menção “australian 

labour conditions”, outorgada pelo parlamento daquele país, enquanto prova de que o 

empresário pratica condições de trabalho e remuneratória justas e razoáveis
181

. 

                                                 
177

 Texto original: “armoiries, drapeaux et emblemes d’Etat des pays de l’Union, qui doivent êtrd’autre part les 

dignes et poinçons officiels de controle et de garantie, qui sont protégés de la même manière, mais seulement 

contre une utilisation sur des marchandises de même genre ou d’um genre similaire”. (ROUBIER, Paul. Le 

droit de la proprietè industrielle. Paris: Librairie Recueil Sirey, 1954, v. 2, p. 557.)   
178

 Texto original: “dans um cas comme dans l’autre, l’interdiction peut être levée par une autorisation des 

pouvoirs compéténts (al. 1
er 

précité); il ne semble pasqu’il puisse s’agir d’une autorisation tacite, par voie de 

tolérance.” Ibid., p. 557.   
179

 FISCHER JUNIOR, Guilherme. NOGUEIRA, José Luiz de Almeida. Tratato theorico e pratico de marcas 

industriaes e nome comercial. Tomo I. São Paulo: Typhografia Hennes Irmãos, 1910, p. 71. 
180

 FISCHER JUNIOR, loc. cit. 
181

 Nesse sentido, “Mas a utilização desta marca especial com o objetivo de garantir uma remuneração justa da 

força de trabalho não se esgota na experiência tentada pelas organizações de trabalhadores e compradores: uma 

vez que, numa nova evolução da disciplina das relações de trabalho, chega para assumir o papel de uma ‘marca 

registrada do estado’. Deste ponto de vista, de fato, já se encontra implementado pela Federação Australiana, o 

que permite a utilização de uma marca específica, constituída por um desenho ou uma etiqueta de natureza 

distinta e com a menção ‘Australian Labor Conditions’, para todos os bens incluídos ou designados em 

deliberação específica de uma das duas Câmaras do Parlamento, que estabelece que as condições de 
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  Pode-se afirmar que os apontamentos supra não só reconhecem a existência de marcas 

estatais como a possibilidade jurídica de exploração econômica de seus signos, por 

excepcionarem a proibição ao seu uso às hipóteses em que houver expressa autorização do 

ente público. E nem poderia ser diferente, por se tratar de prerrogativa derivada do direito de 

propriedade.  

  Fossem procedentes os argumentos contrários à exploração econômica das marcas da 

Administração Pública direta e indireta de Direito Público – pautados na ideia de que o Estado 

não figura como ator no cenário econômico – não haveria justificativa para a expressa 

previsão, no texto dos artigos 128 e 124, IV Lei Federal 9.279/96, de que pessoas jurídicas de 

Direito Público podem ser proprietárias, mediante depósito ou registro, das marcas que as 

identificam, fato empiricamente demonstrado pela existência de signos públicos cujo registro 

fora deferido e efetivado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

 E, quanto às marcas das pessoas jurídicas de Direito Privado que compõem a 

Administração indireta, a possibilidade de exploração de suas marcas decorre da natureza 

privada do regime jurídico a que estão submetidas por força constitucional (art. 173, § 1º, II, 

CF/88), ainda que afetadas à prestação de um serviço de interesse público. 

  E é justamente esta afetação que permite que as marcas da Administração Pública, 

direta e indireta, de Direito Público ou privado, sejam objeto de contrato de licenciamento, 

enquanto consectário do registro ou depósito da marca expressamente contemplado nos 

artigos 130, II e 139 da Lei Federal 9.279/96, afastada a cessão. 

 Isso porque, pelo contrato de cessão, tem-se a efetiva transferência da propriedade da 

marca a terceiro, equivalendo, segundo PAUL ROUBIER, à venda e compra (se oneroso) ou 

doação (se gratuita)
 182

, com desvencilhamento da marca do ente da Administração que detém 

                                                                                                                                                         
remuneração do trabalho, em tudo o que se refere à sua produção, são justas e razoáveis”.(tradução nossa)  do 

texto original “Ma l’uso di questo speciale marchio tendente a garentire l’equa remunerazione della mano 

d’opera non si arresta all’esperimento tentatone dalle organizzazioni di operai e di compratori: poichà, in uma 

ulteriore evoluzione della disciplina dei rapporti di lavoro, esso arriva ad assumere addritura la veste di 

“marchio di Stato”. Sotto tale profilo, infatti, si trova già attuato dalla Federazione Australiana, che consente 

l’uso di apposito marchio, costituito da um disegno o da uma eticheta di natura distinta e portante la menzione 

“Australian Labour Conditions”, per tutte le merci comprese o designate in apposita decisione di una dele due 

Camere del Parlamento, com la qual si affermi che le condizioni di remunerazione del lavoro, in tutto ciò che è 

relativo ala loro produzione,  sono giuste e ragionevoli.” (ORLANDO, Vittorio Emanuele. Primo trattato 

completo di diritto amministrativo italiano. Milano: Società Editrice Libraria, 1936, v. 6, p. 279). 
182

 ROUBIER, Paul. Le droit de la propriété industrielle. Paris: Librairie Recueil Sirey, 1954, v. 2, p. 251. O 

autor registra, ainda, que a cessão poderá ser total, se implicar transferência integral da propriedade da marca, ou 

parcial, se recair sobre fração do direito, que pode se operar de diversas formas, a exemplo da cessão de uso da 

marca em determinado território, por tempo limitado ou para um modo específico de exploração. Registra, 

também que a cessão parcial para uso em determinado território se mostra mais frequente, ao passo que a cessão 

por tempo determinado, mais rara, submete-se a termo que extingue o direito de propriedade, que retorna ao 

cedente. Já a cessão parcial pode ser pactuada para permitir o uso de uma marca para determinado tipo de 
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sua titularidade em favor de outrem, direito também previsto expressamente no artigo 6º da 

Convenção de Paris (CUP) e artigo 21 do Acordo TRIPS. Por esta razão, a celebração deste 

contrato para alienação de marcas públicas esbarraria no regime jurídico próprio dos bens 

públicos sujeitos à afetação, cuja transferência de propriedade teria elevado potencial 

confusório perante a sociedade. 

  Com efeito, a alternativa mais adequada à exploração econômica de marcas da 

Administração Pública direta e indireta é o contrato de licenciamento (arts. 130, II e 139, Lei 

Federal 9.279/96), enquanto espécie de contrato de transferência de tecnologia
183

. Ao 

contrário do contrato de cessão, a licença de uso atribui a terceiro o direito de exploração 

econômica de um determinado direito industrial – in casu, a marca – por prazo determinado, 

gratuitamente ou mediante remuneração (royalties) e, mais importante, sem que o licenciante 

se desfaça do direito de propriedade, em respeito à regra da inalienabilidade do patrimônio 

público afetado, devendo, conforme já dito, ser levado a averbação para produção de efeitos 

junto a terceiros (art. 140, § 1º, Lei Federal 9.279/96). 

  Cogita-se, também, da possibilidade de licenciamento gratuito de marcas públicas. É o 

que se verifica – ainda que sem a apropriada definição jurídica – nos casos de apoio 

institucional a atividades sem fins lucrativos conferido por órgãos e  instituições públicas a 

eventos de natureza acadêmica, cultural, palestras ou de promoção de direitos humanos e 

sociais, dentre outros. Nestes casos, o que se tem em essência é o uso licenciado de marcas da 

Administração Pública, para emprego em períodos e finalidades certas, que, embora dispense 

a realização de prévia licitação ou chamamento público, depende de expressa autorização da 

autoridade que representa o ente público titular da marca, emblema ou insígnia, acompanhada 

da indispensável demonstração do interesse público. 

 E, nesse prisma, a experiência empírica da administração pública nacional e 

estrangeira mostra-se extremamente proveitosa para a confirmação desta inexorável 

possibilidade. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
produto ou serviço, conservando o titular o domínio do signo para emprego diverso do pactuado na cessão. 

(Ibid., p. 251-252). 
183

 Cf. THIAGO JABUR CARNEIRO. Contribuição ao estudo do contrato de licença de uso de marca. Tese 

(Doutorado em Direito Comercial) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 88. 
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3.4.2  Casos de licenciamento de marcas da Administração Pública no direito estrangeiro  

 

  Muitos serviços e instituições públicas são identificáveis através de signos que 

permitem à sociedade não só distingui-los como, por que não dizer, aquilatá-los. Alguns deles 

gozam de extremo prestígio e, por estarem atrelados a uma atividade econômica, devem ter 

sua reputação protegida.  

  Nesse prisma, afigura-se oportuno apresentar hipóteses concretas de licenciamento de 

marcas da Administração Pública, a partir de cases internacionais e nacionais que ilustram, 

sob o prisma empírico, a possibilidade de sua lícita e regular implementação. 

 

3.4.2.1 Fire Department of the City of New York (FDNY) 

 

   O Fire Department of the City of New York (FDNY), maior unidade de corpo de 

bombeiros dos Estados Unidos da América e conhecida como uma das instituições de 

combate a incêndio mais qualificadas no mundo, tem por finalidade institucional promover 

proteção e atendimento emergencial a residentes e visitantes da cidade de Nova Iorque.
184

 

Suas marcas são objeto de registro junto à United States Patent and Trademark Office 

(USPTO)
185

: 

 
Figura 13 - Print do registro da marca "Fire Department City of New York" junto ao USPTO 

 
         Fonte: Site USPTO 

                                                 
184

 Informações obtidas no sítio eletrônico do Fire Department of the City of New York, disponível em: 

<https://www1.nyc.gov/site/fdny/about/overview/overview.page>. Acesso em: 07 mai. 2020. 
185

 Disponíveis, respectivamente, em <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:q0r885.2.1> e 

<http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:q0r885.3.6>. Acesso em: 07 dez. 2020. 

https://www1.nyc.gov/site/fdny/about/overview/overview.page
http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:q0r885.2.1
http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:q0r885.3.6
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Figura 14 - Print de registro da marca "FDNY" junto ao USPTO 

 
             Fonte: Site USPTO 

 

 

Após os ataques de 11 de setembro de 2001, assistiu-se a um elevado aumento do 

volume de vendas de variados artigos de consumo (vestuário, brindes, brinquedos etc.) com 

desrespeito às regras de proteção à propriedade industrial, com destaque à marca, fato que 

levou a instituição a divulgar, no seu site, a necessidade de prévio licenciamento para sua 

legítima exploração. Para tanto, vale-se de sua fundação de apoio New York Fire Department 

Foundation – FDNY para manufatura e venda de produtos variados que contam com as 

marcas nominativas e figurativas da FDNY, a exemplo de itens de vestuário e brinquedos: 

 

Figura 15 - Print da página de internet da loja virtual da FDNY 

 
                      Fonte: Site FDNY

186
  

                                                 
186

 Disponível em: https://www.fdnyshop.com/. Acesso em: 24 fev. 2020. 

https://www.fdnyshop.com/
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Figura 17 - Marca The Worm - NASA 

 Toda a receita obtida com a venda de produtos e licenciamento de marcas, coordenada 

pela fundação de apoio, é revertida em favor da entidade apoiada, tratando-se de significativo 

exemplo de exploração econômica de marca que, embora vinculada à prestação de um serviço 

público de competência da Administração, serve de objeto a contratos de licenciamento 

enquanto fonte de custeio a uma atividade de indiscutível relevância pública e social. 

 

3.4.2.2 National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

 

 Outro exemplo digno de nota é o caso da National Aeronautics and Space 

Administration (NASA), agência do Governo Federal dos Estados Unidos da América que 

tem por objeto a realização de pesquisas e programas de exploração espacial, mundialmente 

conhecida por suas logomarcas, com destaque às vulgarmente conhecidas como Meatball
187

 e 

The Worm
188

: 

 

Figura 16 - Marca Meatball - NASA 

 
                                           Fonte: Site NASA

189
  

 

 

 

    

 

 

 

                                          Fonte: Site NASA
190

 

                                                 
187

 Com registro expirado junto ao United States Patent and Trademark Office (USPTO) aos 14-05-2010. Nesse 

sentido, disponível em <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:od7djx.18.36>.  Acesso em: 

30 abr. 2020. 
188

 Com registro expirado junto ao United States Patent and Trademark Office (USPTO) aos 27-08-2019. Nesse 

sentido, disponível em <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:od7djx.18.2>. Acesso em: 

30 abr. 2020. 
189

Disponível em: <https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/symbols-of-nasa.html>. Acesso 

em:11 dez. 2020. 

http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:od7djx.18.36
http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:od7djx.18.2
https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/symbols-of-nasa.html


85 

 

 

 

  O prestígio dos símbolos da agência espacial, mundialmente conhecidos, desperta o 

interesse geral e estampam uma grande profusão de peças de vestuário (camisetas, chapéus 

etc.) e itens como canecas, cadernos, pôsteres, dentre outros diariamente vistos nas ruas de 

todo o mundo.  

  De acordo com a NASA regulations for merchandising requests, é possível obter o uso 

licenciado das marcas Meatball e The Worm (e apenas delas) mediante pedido formal, que 

será submetido ao exame do NASA's Office of Communications at NASA Headquarters, com 

descrição do uso pretendido e, se possível, com o layout do produto que pretende produzir, 

além do atendimento de todas as políticas de uso estabelecidas
191

. Isso porque o uso destas 

marcas requer aderência, pelo licenciado, a certos padrões básicos de uso das identificações 

da agência, com destaque a emblemas e imagens, que devem seguir estritamente os padrões 

da agência relativos a tamanho, cor, design etc.  

  Curioso notar que, por ser uma agência governamental, a NASA optou pela gratuidade 

e pelo caráter não exclusivo da licença, pois seu escopo é promover a agência estadual. Note-

se que se trata de política, e não de impedimento legal, já que a mesma agência espacial 

procede a licenciamento, com cobrança de royalties, de propriedade industrial sobre as mais 

de 1.000 patentes requeridas e concedidas, em caráter exclusivo ou não, para empresas que 

pretendem ter acesso a inovações tecnológicas com vistas a posterior emprego industrial
192

.  

  Com efeito, o que se tem é um contrato de licenciamento gratuito de signos da agência 

espacial, mediante prévia análise da proposta de emprego pelo empresário, a fim de evitar a 

alocação de marcas da agência espacial em produtos inconvenientes, como tabaco e bebidas 

alcoólicas. Constatado o uso indevido ou não autorizado, propõe-se regularização, sob pena 

                                                                                                                                                         
190

 Disponível em: <https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/symbols-of-nasa.html>. Acesso 

em:11 dez. 2020. 
191

 As políticas de licenciamento de marcas e demais signos da NASA constam do sítio eletrônico 

<https://www.nasa.gov/audience/formedia/features/Merchandising_Guidelines.html>. Acesso em: 22 mar. 2020. 

São elas: a) as companhias interessadas em produzir merchandise relacionado à NASA terão acesso igualitário 

às informações da Agência Espacial; b) todos os licenciamentos serão não exclusivos; c) enquanto agência 

governamental, a NASA não participará ou apoiará, qualquer ato promocional de produtos ou serviços que 

levem suas marcas; d) não se admite qualquer medida que sugira co-branding de produtos ou serviços; e)  as 

marcas licenciadas não podem ser utilizadas pelo licenciado junto a materiais da agência espacial, que permitam, 

de alguma maneira, confundir o público quanto a eventuais parcerias; f) logos e outras marcas dos licenciados 

não devem ser apostas no produto próximos ao logo da NASA, para evitar confusão ou a ideia de parceria; g) é 

vedado o uso de expressões como “genuíno”, “oficial”, “autêntico” em produtos, serviços ou merchandise com o 

logo da NASA; h) é vedado o lançamento de coleções com título relacionada ao nome da NASA; i) imagens de 

astronautas ou funcionários poderão ser utilizadas, desde que não possam ser identificados pelo nome ou pela 

face, observando-se eventuais regras testamentárias em caso de astronautas ou colaboradores falecidos; j) é 

vedada a associação do logo da NASA em produtos nocivos, como cigarros e bebidas alcoólicas. 
192

 Os requisitos de licenciamento de patentes pela NASA constam do sítio eletrônico 

<https://www.nasa.gov/centers/stennis/ssc-partnerships/licensing-opportunities.html>. Acesso em: 21 mar. 2020. 

https://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/symbols-of-nasa.html
https://www.nasa.gov/audience/formedia/features/Merchandising_Guidelines.html
https://www.nasa.gov/centers/stennis/ssc-partnerships/licensing-opportunities.html
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de retirada do produto ou serviço do mercado, tratando-se, a toda evidência, de mais um 

relevante exemplo de exploração econômica de marca pública oriundo do direito estrangeiro. 

 

3.4.3  Casos de licenciamento de marcas da Administração Pública no Brasil 

 

  Após exaustiva pesquisa, logrou-se encontrar alguns poucos – mas significativos – 

casos de licenciamento de marcas da Administração Pública indireta de Direito Público e 

Privado, segundo modelos que variam da colheita, em licitação na modalidade concorrência, 

de proposta de melhor valor econômico (oferta de royalties em maior percentual), à realização 

de chamamento público, por inexigibilidade de licitação, para permitir adesão de todos os 

interessados em explorar uma marca mediante pagamento de contraprestação fixa. Passemos, 

pois, à análise de cada caso concreto identificado. 

 

3.4.3.1  Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRO) 

 

  A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO (METRO), empresa pública 

controlada pelo Estado de São Paulo, tem por objeto a operação e expansão da rede 

metroviária e o planejamento do transporte metropolitano de passageiros na região 

metropolitana de São Paulo. Suas marcas são objeto de registro junto ao Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI), dentre elas a que segue
193

: 

Figura 18 - Print do registro da marca "Metro" junto ao INPI 

 
    Fonte: Site INPI 

                                                 
193

 Disponível em 

<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=692773>. Acesso 

em: 12 mar. 2020. Há registro, também, de outras marcas da companhia junto ao INPI. 

https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=692773
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  A exemplo da exitosa experiência de outros metrôs de grandes capitais do mundo, 

como de Londres, Nova Iorque, Tóquio e Madri, a estatal paulista estabeleceu regras para o 

licenciamento e exploração da suas marcas, mapa da rede, imagens e ícones arquitetônicos do 

sistema metroviário, constantes do Regulamento de Exploração de Marca (REBRAND)
194

, 

que adota o modelo do credenciamento para permitir a adesão de qualquer empresa privada 

que tenha por objeto atuação nos ramos de “vestuário, escritório, recreação, souvenires e 

literário/impressos” (artigo 1º, § 2º) e que atenda aos requisitos de qualificação impostos no 

seu artigo 3º.  

  De acordo com o anexo II do REBRAND, o contrato de licenciamento, em caráter não 

exclusivo, prevê o pagamento de royalties equivalentes a 9%, quando o design do produto for 

desenvolvido pelo METRO, e de 7%, quando desenvolvido pela empresa credenciada. 

  Trata-se, a toda evidência, de exemplo de exploração econômica de marcas da 

Administração Pública indireta de Direito Privado, mediante contrato de licenciamento 

celebrado com empresas que preencham os requisitos definidos para seu credenciamento e 

que demonstrem interesse no modelo de negócio, que, além de constituir fonte de receita, 

contribui para a divulgação positiva da empresa, consequentemente, da cidade de São Paulo. 

 

3.4.3.2  Pinacoteca do Estado de São Paulo 

 

A PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que concentra importante acervo artístico 

de produção nacional do século XIX até os tempos contemporâneos, é o mais antigo 

museu de propriedade do Estado de São Paulo
195

. Sua marca, embora ainda não registrada 

junto ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, é bastante difundida e 

conhecida: 

Figura 19 – Marca da Pinacoteca de São Paulo 

 
                         Fonte: Site Pinacoteca 

 

                                                 
194

 Regulamento disponível em: <http://www.metro.sp.gov.br/negocios/pdf/rebrand-2013.pdf. Acesso em: 13 

mar. 2021. Confira-se, também, o manual simplificado de licenciamento do METRO, disponível em: 

<http://www.metro.sp.gov.br/metro/institucional/pdf/manual-simplificado-marca.pdf>. Acesso em: 13 mar. 

2021. 
195

 Nesse sentido, disponível em: <http://pinacoteca.org.br/en/sobre-a-pinacoteca/>. Acesso em: 23 abr. 2021. 

http://www.metro.sp.gov.br/negocios/pdf/rebrand-2013.pdf
http://www.metro.sp.gov.br/metro/institucional/pdf/manual-simplificado-marca.pdf
http://pinacoteca.org.br/en/sobre-a-pinacoteca/


88 

 

 

 

A gestão do museu, bem como dos seus anexos (“Estação Pinacoteca”, 

“Pinacoteca Contemporânea” e “Memorial da Resistência”) foi contratualmente atribuída 

à organização social ASSOCIAÇÃO PINACOTECA ARTE E CULTURA (APAC), pessoa jurídica de 

Direito Privado sem fins lucrativos, por meio de sucessivos contratos de gestão celebrados 

com fundamento na Lei Federal 9.637/98.  

Na apresentação de seu “Anexo Técnico I”, o contrato de gestão em 

vigor
196

 expressamente dispõe que caberá à entidade social promover campanhas de 

comunicação para “difusão da programação,  fortalecimento institucional 

da marca e ampliação da presença da Pinacoteca no mundo virtual têm colaborado para que 

as atividades e projetos do Museu ganhem reverberação também com o crescente público 

digital”, para amplificar sua penetração na sociedade civil. (g.n.) 

Dentre as iniciativas estratégicas contratualmente definidas, destaca-se o emprego de 

esforços, pela organização social, no sentido de “zelar pela qualidade e coerência da 

marca, tanto em textos como em imagens, para garantir que a identidade visual da marca seja 

forte e consistente”, com destaque à estruturação de um plano de negócio que envolva a 

comercialização de produtos, com emprego da marca do museu, para ampliação dos seus 

recursos financeiros, inclusive com vistas à exportação. 

Assim, a exemplo de tantos outros famosos e importantes museus distribuídos pelo 

mundo, instituiu-se o modelo econômico de alienação de produtos com a aposição de signos 

de propriedade do Estado de São Paulo, mas cuja exploração econômica fora deferida a 

instituição privada sem fins lucrativos através de contrato de gestão. Vide, nesse sentido, a 

loja virtual mantida pela entidade gerenciadora:  

 

                                                 
196

 Com vigência compreendida entre 01/12/2020 e 30/06/2023, nos termos da sua cláusula sexta. Disponível 

em: <http://apacsp.org.br/wp-content/themes/apac/ContratodeGestao001_2018.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2021. 

http://apacsp.org.br/wp-content/themes/apac/ContratodeGestao001_2018.pdf
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Figura 20 - Loja virtual da Pinacoteca 

 
 Fonte: Site Pinacoteca 

 

O resultado da venda destes produtos constitui, nos termos da cláusula sétima do 

ajuste, receita operacional que remunera a entidade gerenciadora
197

. Com efeito, tem-se aqui 

mais um claro exemplo de autorização, deferida a particular, de uso e exploração econômica 

                                                 
197

 Que, na sua Cláusula Sétima, prevê como receita operacional da Organização Social, além do repasse de 

recursos orçamentários, a receita operacional decorrente da venda de produtos em suas lojas. Nesse sentido, sua 

cláusula 7ª: “CLÁUSULA SÉTIMA DOS RECURSOS FINANCEIROS - Os recursos do CONTRATO DE 

GESTÃO, para os fins do disposto neste decreto, abrangem, além do repasse da CONTRATADA, todas as 

receitas operacionais, financeiras, incentivadas ou que, a qualquer título, decorram do respectivo equipamento ou 

programa público sob gestão da CONTRATADA, sendo que as fontes de recursos financeiros para a execução 

do objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO poderão ser: 1 - Repasses de recursos provenientes da 

CONTRATANTE e os rendimentos de suas aplicações. 2 - Receitas operacionais oriundas da execução 

contratual (e o rendimento de suas aplicações) provenientes de: a) realização de atividades relacionadas ao objeto 

contratual, tais como: venda de ingressos e de assinaturas; b) utilização de seus espaços físicos, para oferecer ao 

público serviços de café, restaurante, loja, livraria, estacionamento e afins, em conformidade com o Anexo VII - 

Termo de Permissão de Uso de Bens Imóveis; c) outras formas de cessão remunerada de uso dos espaços físicos, 

previamente autorizadas no Anexo VII ou pontualmente autorizadas, mediante solicitação pela CONTRATADA; 

d) rendas diversas, inclusive de venda ou cessão de produtos, tais como direitos autorais e conexos; e) outros 

ingressos dessa natureza. 3 - Receitas Diversas: oriundas de patrocínios, fomentos e incentivos, tais como 

doações, legados, apoios e contribuições de pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras com ou sem uso 

de leis de incentivo, destinados à execução dos objetivos deste contrato de gestão.” (g.n.). Disponível em: 

<http://apacsp.org.br/wp-content/themes/apac/ContratodeGestao001_2018.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2021. 

http://apacsp.org.br/wp-content/themes/apac/ContratodeGestao001_2018.pdf
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de marca da Administração Pública direta, que tanto contribui para a divulgação do Museu e 

seu acervo, disseminando o acesso à cultura junto à sociedade. 

 

3.4.3.3  Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A (BELOTUR) 

 

  A EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A (BELOTUR), empresa 

pública vinculada ao Município de Belo Horizonte, tem por objeto promover a capital do 

Estado de Minas Gerais como polo de atração turística com visibilidade nacional e 

internacional. Mediante edital do Chamamento Público nº 002/2017
198

, promoveu o 

licenciamento oneroso, não exclusivo e para fins comerciais da marca “Pampulha”, de sua 

titularidade, objeto do registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
199

: 

 

Figura 21 - Print do registro da marca "Pampulha" junto ao INPI 

 
           Fonte: Site INPI 

 

 Conforme constou do edital de chamamento público, a marca comporta utilização em 

produtos dos segmentos de vestuário, calçadista e acessórios, material de escritório, souvenir, 

artigos para recreação, literário e impressos, eletrodomésticos e eletrônicos, bijuterias e joias, 

                                                 
198

Disponível em: <http://pesquisabelotur.com.br/newsletter/edital-licenciamento-marca-pampulha_%2005-04-

2017.pdf>.  Acesso em: 29 abr. 2020. 
199

 Disponível em: 

<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3474362>.  Acesso 

em: 07 dez. 2020. 

http://pesquisabelotur.com.br/newsletter/edital-licenciamento-marca-pampulha_%2005-04-2017.pdf
http://pesquisabelotur.com.br/newsletter/edital-licenciamento-marca-pampulha_%2005-04-2017.pdf
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3474362
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roupa de cama, mesa e banho, mobiliário e decoração, aplicativos e jogos eletrônicos, 

alimentos e bebidas, sem prejuízo de outras espécies de aplicação, não previstas no edital, a 

critério do ente público licenciante. 

  O modelo econômico da contratação parte da possibilidade de participação de 

qualquer pessoa jurídica que, além de preencher os requisitos de habilitação previstos no 

edital, demonstre sua aptidão técnica mediante proposta com descrição detalhada dos 

produtos que pretende produzir com a aposição da marca, descrição do processo de 

fabricação, controle de qualidade, embalagem, identificação dos locais de venda e, por fim, 

demonstração de sua viabilidade física, econômica e financeira, acompanhada da 

apresentação dos valores brutos e líquidos e cronogramas de execução, fundamentais para o 

exercício da sua prerrogativa de controle a que faz menção o artigo 139 da Lei Federal 

9.279/96. 

  Aprovada a proposta, a empresa credenciada compromete-se, mediante subscrição de 

contrato de licenciamento, ao pagamento de royalties no importe fixo equivalente a 5% do 

preço de venda de cada produto licenciado, o que se justifica em face da inexistência de 

competição decorrente da possibilidade de credenciamento de toda pessoa jurídica interessada 

em celebrar contrato de licenciamento, desde que preenchidos os requisitos de participação 

previstos no edital. 

  Tem-se aqui mais um exemplo de exploração econômica de marcas da Administração 

Pública indireta de Direito Privado, mediante contrato de licenciamento precedido de 

chamamento público. 

 

3.4.3.4  Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS) 

 

 Outro relevante exemplo provém da UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA DO SUL 

(UFFS), autarquia federal de Direito Público. Através do edital de Concorrência UFFS nº 

2/2010, realizou licitação que tinha por objeto 

 

ceder, a terceiro, licença de uso e exploração da marca da Universidade Federal da 

Fronteira Sul – UFFS, mediante o pagamento de remuneração (royalties)
200

, 

autorizando a inserção do logotipo/logomarca na confecção de materiais 

                                                 
200

 No certame, a universidade fixou como royalty mínimo o percentual de 10% sobre o valor das vendas de 

cada item discriminado no anexo II do edital. 
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personalizados e venda dos mesmos no Brasil, de acordo com os preceitos contidos 

no Manual de Identidade Visual da UFFS
201

. 

 

Registre-se que, em pesquisa junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), não 

se logrou êxito em encontrar o registro da marca ou sequer seu depósito. 

 De acordo com o anexo II do edital, as marcas poderiam ser apostas, pelo vencedor da 

concorrência em 

a) vestuário, compreendendo: camisas, camisetas, abrigos, casacos, calças, 

bermudas, jalecos, uniformes padronizados, ou seja, todos os itens que compõe o 

vestuário básico de uma pessoa, excetuando, boné, cordões, brincos, cintos, bolsas, 

etc... que são itens acessórios; b) acessórios e brindes, compreendendo, bonés, 

bolsas, malas, correntes, cordões, relógios, chaveiros, canetas, bottons, calculadoras, 

suportes de papel, abridores de garrafa, faca para abertura de correspondência, etc..., 

ou seja, todos os itens que possam ser caracterizados como brindes, presentes, 

lembranças e que não estejam compreendidos em outros itens; c) publicidade, 

sinalização e impressos em papel, compreendendo, envelopes, folders, cartazes, 

totens, outdoors, certificados, crachá, agendas, blocos de rascunho, pastas de 

apresentação, placas de identificação em geral, etc., ou seja, todos os itens que se 

enquadrem como mídia impressa, publicidade e divulgação e que não se 

caracterizem como materiais pertencentes a outros itens. 

 

  Tratando-se de concorrência, o critério de seleção da melhor proposta seguiu o 

parâmetro do melhor preço, em especial, o maior percentual de royalties incidente sobre o 

preço líquido de venda ao mercado (item 7.1 do edital). Ou seja, diferentemente do 

chamamento público referido no item anterior, que contemplou pagamento de percentual fixo 

de royalties, buscou-se obter a proposta mais vantajosa à autarquia federal para atribuir, a um 

único licitante, o direito de exploração de suas marcas de cada um dos lotes especificados no 

edital.    

 

3.4.3.5  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

 

  Por meio do Edital 30/2018
202

, a EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 

(EMBRAPA), empresa pública criada pela  Lei Federal 5.851/72 e vinculada ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, deu início a processo de credenciamento de 

produtores interessados na obtenção de licença não exclusiva, intransferível e onerosa, do 

direito de uso da marca “Tecnologia Embrapa” em mistura de sementes das cultivares BRS 

                                                 
201

 Edital de concorrência e anexos disponíveis em <http://antiga.uffs.edu.br/wp/wp-

content/uploads/2010/07/Concorr%C3%AAncia.02.2010.-Edital-Concess%C3%A3o-da-Marca-UFFS.pdf>.  

Acesso em: 15 abr. 2020. 
202

 Disponível em: <https://www.embrapa.br/documents/1355719/0/Processo+de+oferta+30-

2018+Estilosantes+BRS+Campo+Grande+I+e+BRS+Campo+Grande+II/08094b68-b990-2ca8-bbf5-

1b31a8e19592>. Acesso em: 29 abr. 2020. 

http://antiga.uffs.edu.br/wp/wp-content/uploads/2010/07/Concorr%C3%AAncia.02.2010.-Edital-Concess%C3%A3o-da-Marca-UFFS.pdf
http://antiga.uffs.edu.br/wp/wp-content/uploads/2010/07/Concorr%C3%AAncia.02.2010.-Edital-Concess%C3%A3o-da-Marca-UFFS.pdf
https://www.embrapa.br/documents/1355719/0/Processo+de+oferta+30-2018+Estilosantes+BRS+Campo+Grande+I+e+BRS+Campo+Grande+II/08094b68-b990-2ca8-bbf5-1b31a8e19592
https://www.embrapa.br/documents/1355719/0/Processo+de+oferta+30-2018+Estilosantes+BRS+Campo+Grande+I+e+BRS+Campo+Grande+II/08094b68-b990-2ca8-bbf5-1b31a8e19592
https://www.embrapa.br/documents/1355719/0/Processo+de+oferta+30-2018+Estilosantes+BRS+Campo+Grande+I+e+BRS+Campo+Grande+II/08094b68-b990-2ca8-bbf5-1b31a8e19592
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CAMPO GRANDE (80%) E BRS CAMPO GRANDE II (20%), objeto de registro junto ao 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
203

: 

 

Figura 22 - Print do registro da marca "Embrapa" junto ao INPI 

 
          Fonte: Site INPI 

 

   O modelo econômico da contratação parte da possibilidade de aquisição, por qualquer 

pessoas jurídicas que preencham os requisitos de habilitação previstos em edital, de um único 

lote destas cultivares, resultantes de excesso de produção da licenciante, pelo preço fixo de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais – item 2.1), para que possam ser misturadas a sementes 

produzidas ou adquiridas de terceiros pelos próprios interessados (blend) e vendidas no 

mercado, com a aposição, via contrato de licenciamento, da marca de propriedade da 

EMBRAPA. 

  Em contrapartida, o licenciado se obriga ao pagamento de royalties fixos equivalentes 

a 4% da receita obtida com a venda da mistura de sementes expressa em nota fiscal, deduzido 

o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços eventualmente incidente na operação 

(item 5.1 do edital). 

  Mais um exemplo, portanto, de exploração de marcas da Administração Pública pela 

via do licenciamento regulado pela Lei Federal 9.279/96, mediante credenciamento de toda e 

qualquer empresas que venha a preencher os requisitos de habilitação previstos no edital e que 

                                                 
203

 Disponível em: 

<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2119146>. Acesso 

em: 07 dez. 2020. 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2119146
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tenha interesse em aderir ao edital de chamamento, publicado sem prévia licitação, porquanto 

inexigível. 

 

3.4.3.6  Franquias de empresas públicas 

   

  A franchising, segundo CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, é “contrato pelo qual uma 

pessoa obriga-se a realizar mediante retribuição, mas sem subordinação hierárquica, e com 

caráter de habitualidade, operações mercantis por conta de outra, em zona determinada”
204

. 

Contempla autorização dada pelo titular de um nome e marca, denominado franqueador, para 

que outro, denominado franqueado, as utilize por tempo determinado mediante remuneração, 

agregada à “prestação de serviços de organização e métodos de venda, padronização de 

materiais, e até de uniforme de pessoal externo”
205

, definição que traz ínsita a exploração de 

atividade econômica de cunho empresarial e que, em princípio, distanciar-se-ia das atividades 

desenvolvidas pela Administração púbica direta e indireta. 

   MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, ao se referir à possibilidade de celebração de 

contratos de franquia pela Administração – que no seu bojo envolvem licenciamento de marca 

– ressalta que 

o fato de não haver uma legislação específica disciplinando os contratos de franquia 

na Administração Pública não impede a adoção do sistema, da mesma forma que a 

celebração de contratos de concessão sempre foi feita independentemente da 

existência de lei sobre o assunto, prevista desde a Constituição de 1934 (art. 137)
206

. 
 

  E, apesar de ressaltar dificuldades quanto a este modelo, em especial quanto à 

necessidade de cessão de uso de marca, o que se adaptaria mal à Administração Pública 

direta, autárquica e fundacional por não ser titular de sinal distintivo que comportaria 

aposição sobre produtos ou serviços, com forte inflexão de institutos de Direito Privado, 

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO obtempera:  

[...] não é demais lembrar que o surgimento de novos modelos contratuais no âmbito 

da administração pública corresponde à evolução do direito administrativo, 

principalmente na parte dos contratos. Enquanto no Direito Administrativo 

tradicional, mais autoritário, prevaleciam os atos unilaterais da Administração, hoje 

a tendência é no sentido da preferência pelos contratos
207

. 

                                                 
204

 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, v. 3, p. 

387. 
205

 Ibid., p. 387. 
206

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007 p. 

220-221. 
207

 Ibid., p. 220. 
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  Fato é que a franquia de serviços públicos no Brasil, como licença de uso de marca, 

constitui realidade. Embora a competência material para a exploração de serviços postais seja 

exclusiva da União Federal (art. 21, X, CF/88), a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS (ECT), autorizada pela Lei Federal 11.668/08, celebra contratos de franchising 

com particulares, que contemplam uso autorizado da marca “Correios” e emprego obrigatório 

do trade dress
208

 estabelecido pelo franqueador nas agências postais: 

 

Figura 23 - Exemplo de conjunto-imagem atual da ECT: identidade visual padronizada para agências 

franqueadas 

 
                                  Fonte: Tudo em dia

209
 

 

  O mesmo sucede com agências lotéricas, franqueadas pela CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, que, a exemplo da ECT, é empresa pública federal, em que o franqueado é 

autorizado a ostentar marcas públicas de titularidade do franqueador: 

 

Figura 24 - Exemplo de conjunto-imagem da CEF: identidade visual padronizada para casas lotéricas 

franqueadas 

 
                                    Fonte: Novo Negócio

210
 

                                                 
208

 Trade dress, na lição de JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES, corresponde ao conjunto-imagem de um produto, 

serviço ou fundo empresarial capaz de diferenciá-lo dos demais, ou seja, “é a exteriorização do objeto, do 

produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e 

simplesmente vestimenta, e/ou uniforme, isto é, uma roupagem ou maneira particular de alguma coisa se 

apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade”. SOARES, José Carlos Tinoco. 

Concorrência desleal vs. trade dress e/ou conjunto-imagem: (visual do objeto, do produto, de seu exteriorização 

e do estabelecimento). São Paulo: Tinoco Soares, 2004, p. 213. 
209

 Imagem disponível em: <https://www.tudoemdia.com/2014/05/14/nova-marca-dos-correios-custou-cerca-de-

r390-mil-e-mais-de-r40-milhoes-em-marketing/>. Acesso em: 07 dez. 2020. 

https://www.tudoemdia.com/2014/05/14/nova-marca-dos-correios-custou-cerca-de-r390-mil-e-mais-de-r40-milhoes-em-marketing/
https://www.tudoemdia.com/2014/05/14/nova-marca-dos-correios-custou-cerca-de-r390-mil-e-mais-de-r40-milhoes-em-marketing/
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  Diante deste cenário, não se vislumbra motivo jurídico desautorizador da exploração 

econômica de marcas da Administração Pública. Por certo, se a prestação de um serviço 

público constitui atividade econômica (em sentido amplo), por outro as marcas que o 

individualizam – todas registráveis junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 

segundo literal disposição do artigo 128 da Lei Federal 9.279/96 – comportam proteção 

jurídica e exploração econômica, em especial através de contrato de licenciamento. 

  E o valor jurídico fonte do exercício deste direito decorre dos expressos termos do 

artigo 139 da Lei Federal 9.279/96, verbis, “o titular do registro ou o depositante de pedido 

de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de exercer 

seu controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou 

serviços” (g.n.). Ora, como já afirmado, se o registro de marcas da Administração Pública 

direta e indireta, de Direito Público e Privado,  é objeto de expresso reconhecimento pelo 

legislador (art. 128, Lei Federal 9.279/96), as consequências jurídicas deste ato, contempladas 

nos artigos 130, II e 139 da Lei Federal 9.279/96, não poderiam lhe ser negadas, sob pena de 

negativa de vigência aos referidos comandos infraconstitucionais, em clara e indevida 

mitigação do direito de propriedade que toca ao Estado, que encontra gênese na Constituição 

Federal (art. 5º, XXII, CF/88).  

  Trata-se de medida que confere a esta gama de bens públicos uso mais eficiente, seja 

enquanto importante fonte de captação de recursos orçamentários, seja para promover o nome 

e a imagem do Poder Público perante a sociedade e também países estrangeiros. Todavia, sua 

exploração deve se dar segundo pressupostos próprios do regime jurídico de Direito Público, 

com destaque à demonstração inequívoca da presença de interesse público e obediência às 

regras de licitação pública previstas na Constituição Federal (art. 37, XXI) e legislação 

infraconstitucional correlata. 

 

                                                                                                                                                         
210

 Imagem disponível em: 
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3.5  Pressupostos do licenciamento das marcas da Administração Pública 

 

3.5.1  Identificação do interesse público 

 

  A noção de interesse público, embora num primeiro momento identificável, não é algo 

que decorra naturalmente. Inicialmente, pensa-se em interesse público como algo contraposto 

ao interesse particular, enquanto alusão à satisfação dos anseios gerais ou coletivos com 

prevalência aos eminentemente privados. Mas, como ressalta CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELLO, “dizer isso é dizer muito pouco para compreender-se verdadeiramente o que é 

interesse público”
211

, por estabelecer um falso antagonismo entre o interesse privado e o 

interesse do todo. Isso porque o interesse público “nada mais é que a dimensão pública dos 

interesses individuais ou seja, dos interesses de cada indivíduo enquanto partícipe da 

sociedade”
 212

. 

  Interesse público, embora seja conceito jurídico indeterminado, é passível de certa 

determinação. Trata-se de princípio que visa abandonar a visão individualista para fazer 

proporcionar o bem-estar social (welfare state), o que, longe de desmerecer ou desconsiderar 

os interesses particulares, busca, na verdade, satisfazê-lo sob a perspectiva do primado do 

interesse público, representado pelo consagrado axioma: o interesse público prevalece sobre o 

privado
213

. 

  Enquanto responsável pela satisfação do interesse coletivo, o Estado é munido pelo 

ordenamento jurídico com ferramentas que o colocam em posição privilegiada em face do 

particular, a revelar um traço típico do regime jurídico de Direito Público – a verticalidade – 

pautado pela presença de regras exorbitantes que não se fazem presentes no Direito Privado, 

a exemplo da desapropriação, motivada por ato de império da Administração sobre o 

patrimônio privado e da legalidade de cláusulas, em contratos administrativos, que permitam 

sua rescisão ou supressão unilateral (arts. 78
214

 e 65
215

 da Lei Federal 8.666/93, 

respectivamente). 

                                                 
211

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2013, p. 59. 
212

 Ibid., p. 59-60. 
213

 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 72. 
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 Este comando continua vigente pelo prazo de 2 anos contados da publicação da nova Lei de Licitações (Lei 

Federal 14.133, de 1° de abril de 2021). As hipóteses de rescisão unilateral de contrato administrativo passarão a 

constar do seu artigo 137. 
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 Este comando continua vigente pelo prazo de 2 anos contados da publicação da nova Lei de Licitações (Lei 

Federal 14.133, de 1° de abril de 2021). As hipóteses de supressão unilateral de contrato administrativo passarão 

a constar do seu artigo 124, I. 
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  Esta desigualdade entre o público, que representa o coletivo, e o privado, 

fundamentam os dois princípios basilares do regime jurídico de Direito Público, que, segundo 

EDMIR NETTO DE ARAÚJO, compõem duas faces da mesma moeda: “i. a supremacia do 

interesse público sobre o privado, mediante o exercício de prerrogativas previstas em lei e ii. a 

indisponibilidade do interesse público pelo administrador, enquanto  limite de sua atuação 

àquilo que a lei expressamente autorizar”
216

. 

   A satisfação do interesse público, por resultar em limitação ou até supressão de 

direitos individuais em favor da coletividade, é mandatória em toda a atuação do Estado. 

Todos os atos administrativos destinados, por exemplo, à alienação de propriedade ou uso de 

coisas públicas móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, deverão ser suficientemente 

motivados e atentos aos requisitos legais pertinentes ao fim colimado, que deve 

invariavelmente buscar a satisfação do interesse da coletividade. 

  Nesse sentido, para que se promova a exploração econômica de marcas pertencentes à 

Administração Pública, será indispensável que a autoridade competente para autorizá-la 

demonstre a conveniência e oportunidade da decisão à luz do interesse público, com 

particular enfoque no aproveitamento eficiente dos bens públicos, que, enquanto decorrência 

do mais moderno princípio da função administrativa, exige resultados positivos na prestação 

do serviço público e no satisfatório atendimento das necessidades da comunidade, através do 

melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados
217

. 

  Decerto, ao explorar lícita e economicamente seus signos, a Administração Pública 

passará a contar não só com importante meio de divulgação positiva de suas instituições, 

incrementando seu prestígio, como passará a auferir receitas destinadas ao custeio das suas 

atividades e, em especial, ao financiamento de políticas públicas relativas a direitos sociais 

como educação, saúde e moradia. Nessa linha, o contrato de licenciamento se mostra apto a 

proporcionar, ao Poder Público, recebimento periódico de royalties sem necessidade de 

investimento ou aporte de capital próprio, a caracterizar, segundo rótulo conferido pelo direito 

estadunidense, de investment without dollars
218

, em que ambas as partes – licenciante 

(Estado) e licenciado (privado) – só têm a ganhar (win-win). 

  Com efeito, o ato administrativo autorizador, em obediência ao princípio 

constitucional da motivação
219

 (art. 37, caput CF/88), deverá pontuar de modo prévio e claro 
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 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 69. 
217

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Forense, 2017, p. 114. 
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 GNOCCHI. Alexandre. Licenças e roialtes no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960, p. 5-6. 
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 “Dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos 
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as razões fáticas e jurídicas, pautadas no interesse público, que o levaram à tomada da decisão 

de alienar, temporariamente, a exploração de uma marca pública, sob pena de invalidade.  

  A motivação do ato à luz do interesse público, bem como a especificação da sua 

finalidade, permitirá também que se proceda ao controle externo da exploração das marcas da 

Administração Pública. Tratando-se de bem público, não se admitirá seu emprego, pela via do 

licenciamento, em produtos ou atividades ilícitas ou absolutamente inoportunas à sociedade, 

pois, além de não atenderem ao interesse público primário, poderão comprometer a imagem e 

respeitabilidade de instituições que, pelo princípio da impessoalidade, não pertencem ao 

administrador, mas a toda a sociedade. É o caso, por exemplo, de indevida associação de 

marcas de corporações militares à violência e à discriminação; de marcas de universidades 

públicas a atividades contrárias à democracia e ao estado democrático de direito; de marcas de 

instituições culturais e educacionais a atos ou ideias que atentem aos direitos humanos, dentre 

outros.  

  Evidentemente, o processo de formação da vontade do ato administrativo que autoriza 

o licenciamento de marcas da Administração deverá se pautar em todos os princípios que 

norteiam sua atuação e também na ética e respeito aos direitos fundamentais, a fim de não 

incidir em desvio de finalidade e, sobretudo, não comprometer a imagem e respeitabilidade 

das instituições públicas que construíram a reputação de um nome ou marca ao longo de 

décadas. 

 

3.5.2. Legitimidade para autorizar a exploração econômica de marcas da Administração 

Pública 

 

 Enquanto parte contratante, a Administração Pública deverá externar sua vontade de 

contratar através de agente público dotado de capacidade, entendida esta como a aptidão 

genérica para a prática de atos da vida civil. Reclama-se que a manifestação da vontade do 

agente público seja livre, consciente, de boa-fé, e respaldada no ordenamento jurídico, que 

deverá expressamente atribuir estes poderes por força do princípio da legalidade aplicável à 

administração pública (art. 37, caput CF/88). 

  Com efeito, nenhum ato de alienação de patrimônio público dispensa anuência prévia 

e expressa do chefe do Poder Executivo, de autarquia, fundação pública ou das instâncias 

decisórias de empresas públicas e sociedades de economia mista quanto à conveniência e 

                                                                                                                                                         
providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da 

conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo”. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de 

direito administrativo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 108). 
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oportunidade da medida, consignando-se que estes dirigentes deverão estar regularmente 

investidos nos respectivos cargos públicos, sob pena de invalidade do ato administrativo 

autorizador. No Estado de São Paulo, a título de exemplo, compete ao Governador do Estado 

autorizar a exploração econômica dos bens públicos sob sua gestão, nos termos do artigo 47, I 

da Constituição do Estado de São Paulo
220

, cabendo a  ele o juízo de conveniência e 

oportunidade de inserir, no mercado de consumo, produtos com logomarcas públicas sob sua 

gestão. 

 

3.5.2.1. Análise prévia da conveniência e oportunidade do licenciamento 

 

  Antes da tomada da decisão administrativa, pela autoridade competente, de 

licenciamento de uma marca da Administração Pública, cabe a ela avaliar viabilidade 

econômica do emprego de suas marcas em produtos ou serviços de seu interesse, a partir de 

uma decisão estratégica de avaliação da maior ou menor aceitação de seus signos na 

sociedade, cabendo ao seu titular definir quais delas poderão ter sua exploração onerosa 

deferida, nos limites da lei, a particulares, com destaque àquelas que dispõe de relevante valor 

agregado. 

  Brand equity é a expressão utilizada para designar o valor de uma marca, que, embora 

intangível, conta com critérios abstratos e técnicos de mensuração, de acordo com o grau de 

qualidade dos produtos e serviços que insere no mercado, imagem consistente, poder de 

fidelização de clientela e capacidade de incutir nas mentes do destinatário final boas 

experiências, colhidas em processo de feedback
221

. Com efeito, quanto mais forte a marca, 

maior potencial atrativo ela terá. 

  No âmbito da Administração Pública, há marcas comprovadamente fortes e valiosas e 

que inspiram nos destinatários dos serviços públicos por ela representados sentimentos 

positivos e de aprovação, capazes de gerar a desejada lealdade. Em pesquisa realizada pelo 

IBOPE no ano de 2019
222

, que mediu a confiança dos brasileiros quanto às instituições 

                                                 
220
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públicas, formou-se o ranking das corporações estatais mais confiáveis do país, com destaque 

ao CORPO DE BOMBEIROS, que há uma década lidera a lista, seguidos das escolas públicas (nas 

quais se inserem, por evidente, as universidades públicas): 

 

Figura 25 - Ranking do Índice de Confiança Social (ICS) sobre instituições públicas de 2019- IBOPE 

 
     Fonte: IBOPE  

 

 Por sua vez, em lista das 50 marcas mais valiosas do mercado brasileiro publicada pela 

consultoria britânica BRAND FINANCE no ano de 2020, seis empresas estatais figuraram em 

seu rol: Caixa Econômica Federal (3º), Banco do Brasil (4º), Petrobras (5º), Embraer (17º), 

Eletrobrás (41º) e Banco do Nordeste (49º)
223

, a demonstrar a inequívoca relevância 

econômica dos signos vinculados à Administração Pública. 

 Por evidente, a imagem de uma corporação – e respectiva lealdade do público – é 

decisiva para uma boa composição do brand equity. Em se tratando de instituições públicas, 

quanto maior seu prestígio na sociedade, maior o potencial de uma bem-sucedida exploração 

econômica de suas marcas, seja diretamente, seja através de contrato de licenciamento.  

  E, embora afetadas, as marcas da Administração Pública direta e indireta comportam 

exploração econômica, desde que presentes os pressupostos, próprios do regime jurídico de 

Direito Público, que legitimem sua exploração, com destaque ao indispensável interesse 

público à realização de prévia licitação.  

 

                                                                                                                                                         
<https://ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/brasileiro-esta-mais-confiante-nas-instituicoes/>. Acesso em: 

14 set. 2020). 
223

 Dados disponíveis em <https://brandirectory.com/rankings/brazil/tableV>.  Acesso em: 07 dez. 2020. 
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3.5.2.2. Definição do objeto 

    

 O negócio jurídico administrativo válido, demanda a existência de um objeto lícito, 

possível, determinado ou determinável, também sob pena de invalidade. Nesse sentido, o 

artigo 7º, § 2º da Lei Federal 8.666/93
224

 obriga a Administração a definir, antes da sua 

celebração, os contornos e requisitos técnicos do objeto a ser contratado, que virão 

especificados num projeto básico (obras e serviços de engenharia), termo de referência 

(prestação de serviços) ou memorial descritivo (fornecimento de produtos), que integrarão o 

edital na forma de anexo e conterão a adequada caracterização daquilo que se pretende 

contratar. Nenhuma licitação pode ser iniciada sem a definição do objeto e as condições de 

sua execução, que pressupõe perfeito domínio, pela Administração, de seus aspectos técnicos, 

jurídicos e econômicos, sob pena de contratações que venham a se caracterizar ruinosas
225

. 

 No caso das marcas da Administração Pública, o respectivo memorial descritivo 

deverá mencionar todos os elementos essenciais à contratação
226

, que será adjudicada ao 

licitante que apresentar proposta de pagamento de royalties mais vantajosa à Administração, 

além de prever mecanismos de controle que lhe permitam fiscalizar o correto emprego da 

marca atribuída ao particular em caráter temporário, porquanto um dos direitos decorrentes do 

registro da marca é justamente zelar pela sua integridade material ou reputação (art. 130, III, 

Lei Federal 9.279/96), o que somente se oportuniza através da adequada definição do objeto a 

ser contratado. 

  Oportuno registrar que o emprego de manuais de identidade visual, em especial por 

universidades públicas, é prática comum voltada à definição dos padrões estéticos dos signos 

que as identificam, como tamanho, cor, diagramação etc. para os mais variados empregos 

(uniformes, viaturas, cartões de visita, ofícios e pastas). É o caso, por exemplo, da 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
227

 e a UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO (UNESP)
228

, 

que dispõem de manuais de identidade visual que padronizam seus símbolos, que se 

                                                 
224

 Este comando continua vigente pelo prazo de 2 anos contados da publicação da nova Lei de Licitações (Lei 

Federal 14.133, de 1° de abril de 2021). A regra de definição de objeto na fase preparatória da licitação consta do 

seu artigo 18, II. 
225
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maiores informações. O projeto básico deverá conter as informações fundamentais que demonstram a viabilidade 

do empreendimento examinado”. (Ibid., p. 186). 
227
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228
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Acesso em: 15 abr. 2020. 
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subsumem ao conceito de marca para efeitos não só de proteção como também de exploração 

econômica, com fundamento na Lei Federal 9.279/96. Afinal, enquanto prestadores de 

serviços públicos da mais elevada relevância, exercem atividade econômica em sentido 

amplo, ainda que não contemplem, nos seus objetivos estatutários, atividades de conotação 

empresarial, de modo a não se vislumbrar óbice à sua exploração econômica, seja por leilão, 

concorrência ou chamamento público, modalidades de contratação que serão oportunamente 

tratadas no item 3.5.3 infra. 

  E a adequada descrição do objeto do contrato de licenciamento é fundamental para se 

evitar desvirtuamentos do uso das marcas da Administração Pública. PAULO EDUARDO LILLA 

ressalta que, em contrapartida ao pagamento de royalties,  

 

o licenciado adquire o direito de fabricar os bens objeto de proteção ou mesmo de 

empregar a tecnologia licenciada como insumo na fabricação de produtos. Essa 

característica implica a necessidade de o licenciante exercer certo controle sobre as 

atividades do licenciado, de modo a proteger seus direitos de propriedade 

intelectual
229

. 

   

Nessa linha, a adequada e precisa definição do objeto do futuro contrato de 

licenciamento é indispensável para a Administração Pública, na qualidade de licenciante, 

possa fiscalizar o estrito cumprimento do contrato e possa exercer, de modo satisfatório, o 

ônus que lhe é imposto pela parte final do artigo 139 da Lei Federal 9.279/96 de controle 

efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.   

  Para tanto, a modelagem econômica da contratação deverá ser bem dimensionada para 

se saber, com suficiente precisão, o que se espera da parte destinatária do direito de 

exploração temporária da marca pública que lhe foi atribuída após regular certame, tais como: 

i. especificação dos segmentos de mercado que pretende atingir com o contrato de 

licenciamento (vg. vestuário, brindes, brinquedos etc.), separando-os por itens, que poderão 

ser arrematados por licitantes diversos. Com isso, amplia-se a competição e aumenta-se a 

atratividade do certame, vez que os interessados poderão participar de acordo com a natureza 

da sua atividade empresarial. Recomenda-se, também, que se estabeleça standards de 

qualidade para cada um dos produtos, a fim de evitar a aposição de marcas públicas de 

renome em bens de consumo de baixa qualidade; ii. confecção de um manual de identidade 

visual, com a indicação precisa das características das marcas que serão objeto do contrato de 

licenciamento (desenho, tamanho etc.), com recomendação de que venha a integrar o edital da 
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licitação como anexo; iii. previsão expressa, na minuta do edital e do contrato, de que a 

empresa licenciada, antes de inserir determinado produto no mercado, deverá submeter à 

Administração amostra para exame da sua qualidade e adequação, inclusive com a indicação 

do preço final de venda, de modo que sua comercialização somente seja iniciada após 

expressa concordância do ente público licenciador. Com isso, evita-se a agregação de marca 

pública a produtos de baixa qualidade ou que se revelem inoportunos;  iv. previsão expressa, 

na minuta do edital e do contrato, do modo de remuneração (royalties) devido pela empresa 

licenciada pelo uso da marca pública; v. estabelecer procedimentos claros que versem sobre a 

gestão dos contratos de licenciamento, com destaque ao modo de fiscalização do faturamento 

da licitante com a venda dos produtos licenciados, pois esta será a base de cálculo da 

retribuição devida à Administração. 

 

3.5.2.2.1  Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 

 

  Nem sempre, a Administração Pública dispõe de condições técnicas para a adequada e 

precisa estruturação de um termo de referência de licenciamento de suas marcas. A falta do 

adequado know how e de elementos técnicos fidedignos para uma contratação segura poderá 

conduzir a licitações desertas, por falta de atratividade, ou até mesmo ruinosas, em especial 

quando não se conhece as peculiaridades do mercado marcário.  

 Para contornar este inconveniente, o emprego do procedimento de manifestação de 

interesse (PMI) pode se mostrar proveitoso para a colheita de projetos, levantamentos, 

investigações ou estudos junto a pessoas físicas e jurídicas de Direito Privado, para serem 

utilizados pela Administração Pública em futuros licenciamentos de suas marcas. Trata-se de 

instituto regulado pelo Decreto Federal 8.428/15 e que hoje conta com expressa regulação 

pela nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021), que o qualifica como 

procedimento auxiliar aos certames licitatórios (artigo 78, III) destinado, nos termos do seu 

artigo 81, à obtenção de “estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções 

inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, na forma de regulamento”, 

inclusive com a possibilidade de participação restrita a start ups, microempresas e empresas 

de pequeno porte dedicadas à pesquisa, ao desenvolvimento e a implementação de novos 

produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto 

impacto frente às necessidades da Administração Pública. 

  A finalidade do PMI, como destaca BERNARDO STROBEL GUIMARÃES, é oportunizar ao 

setor privado a concepção e estruturação de projetos e empreendimentos de interesse da 
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Administração Pública, que poderá fazer uso deles para subsidiar, parcial ou integralmente, a 

estruturação técnica, jurídica e/ou econômica do futuro empreendimento, mediante 

aproveitamento dos subsídios técnicos colhidos durante o procedimento
230

. 

  Em respeito aos princípios da publicidade e isonomia, o artigo 3º do Decreto Federal 

8.428/15, bem como o artigo 81, caput da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133/21), 

prescrevem que a instauração do PMI depende de prévio chamamento público, de ofício ou 

por provocação de pessoa física ou jurídica interessada. Haverá chamamento ex officio 

quando a própria Administração, ciente de suas necessidades, decidir convocar interessados 

para a apresentação de projetos; e, por provocação, a partir de um projeto concretamente 

apresentado por particular, que terá seu conteúdo publicizado para que outros, dentro do prazo 

do chamamento, também possam formular propostas, evitando-se que pessoas físicas ou 

jurídicas eventualmente dotadas de maior expertise técnica possam se adiantar e obter 

vantagem contrária, em especial, ao princípio da isonomia. 

  E, nos termos do parágrafo único do artigo 3º do Decreto Federal 8.428/15, cada uma 

das propostas apresentadas deverá conter o detalhamento das necessidades públicas a serem 

atendidas e do escopo dos projetos, levantamentos, investigações e estudos necessários. Ou 

seja: o trabalho técnico obtido a partir do PMI irá definir, com suficiente precisão, o objeto do 

contrato que se pretende celebrar, in casu, o contrato de licenciamento, de modo a oportunizar 

ao ente público licenciante máxima exploração econômica de seu patrimônio industrial e zelo 

pela sua integridade e reputação, mediante mecanismos eficazes de fiscalização das atividades 

do licenciado.   

 

3.5.3  Necessidade de prévia licitação 

 

  Nas relações contratuais privadas, a autorregulamentação de interesses destinados à 

criação, modificação e extinção de relações jurídicas patrimoniais pauta-se no princípio da 

autonomia da vontade, que envolve liberdade para determinação do objeto da avença 

(Gestaltungsfreiheit) e de escolha com quem se irá contratar (Abschlussfreiheit)
231

, 

correspondendo, como registra PIETRO BARCELLONA em referência ao artigo 1.322 do Código 
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Civil Italiano, a prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico aos sujeitos privados para 

determinar livremente o conteúdo de um contrato
232

.  

  Com efeito, respeitados a ordem pública e os princípios norteadores do direito 

contratual, com destaque à função social (art. 421, CC) e boa-fé (art. 422, CC), podem as 

partes livremente determinar a espécie de negócio jurídico que pretendem celebrar, típicos ou 

atípicos, fixando seu objeto, preço, garantias, dentre outros elementos que irão compor a 

avença, além de poderem eleger livremente com quem irão contratar.  

  Instrumento fundamental para trocas econômicas, o contrato assume grande 

importância na dinâmica da administração pública. Desde a satisfação de necessidades 

materiais básicas, como o fornecimento de produtos e prestação de serviços para suprimento 

das necessidades de repartições públicas (limpeza, portaria, vigilância patrimonial etc.), à 

prestação de serviços públicos de maior vulto, como as concessões comuns, alienações e 

parcerias público-privadas, o emprego do contrato, enquanto categoria jurídica que encontra 

berço no Direito Privado, assume significativa importância. 

  Todavia, a criação de relações jurídicas contratuais pela Administração Pública segue 

regras mais estritas, que mitigam a liberdade de contratação própria dos particulares. Se por 

um lado a Administração escolhe, segundo critérios de conveniência e oportunidade pautados 

no interesse público, o objeto que pretende contratar, por outro a celebração do respectivo 

contrato depende, como regra, de prévia licitação, que corresponde a procedimento 

administrativo impessoal com modalidades e etapas definidas em lei, destinado à seleção da 

proposta mais adequada e vantajosa à Administração Pública
233

. 

  O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal impõe à Administração direta e 

indireta o dever de prévia licitação à celebração de contratos administrativos, com garantia de 

ampla participação de interessados em condição de igualdade, vedadas exigências de natureza 

técnica e econômico-financeira não essenciais à garantia do cumprimento das obrigações e 

que possam restringir ampla competição entre os participantes
234

.  

  A Lei Federal 8.666/93 ratifica esta determinação em seu artigo 2º, acrescentando seu 

artigo 3º que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
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isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, em conformidade 

com os princípios norteadores da Administração Pública, com destaque à legalidade, 

impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa.  

  Registre-se que, com a recente entrada em vigor da nova Lei de Licitações – a Lei 

Federal 14.133, de 1° de abril de 2021– a Lei Federal 8.666/93 será integralmente revogada e 

substituída pelo novel diploma no prazo de dois anos contados a sua publicação (artigo 193, 

I
235

), exceção feita aos crimes, penas e procedimentos penais relacionados ao tema, que terão 

vigência imediata (artigo 193, I). E a nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de 

abril de 2021) – que será referida neste trabalho em cotejo com os dispositivos ainda vigentes 

da Lei Federal 8.666/93 – prevê no seu artigo 11 os mesmos princípios indicados na regra 

vigente, com o acréscimo à vedação às contratações com sobrepreço, superfaturamento ou 

manifestamente inexequíveis, como forma de positivação de comandos já implícitos na 

disciplina jurídica das contratações públicas.  

  Por sua vez, as empresas públicas e sociedades de economia mista pertencentes à 

União, Estados e Municípios, seguem regime jurídico próprio de licitação fixado pela Lei 

Federal 13.303/15 – a “Lei das Estatais” –  regra especial que prepondera sobre a geral 

constante da Lei Federal 8.666/93 e, com maior clareza, sobre a nova Lei de Licitações (Lei 

Federal 14.133, de 1° de abril de 2021), expressa no seu artigo 1º ao determinar sua incidência 

apenas sobre contratações celebradas pela “Administrações Públicas diretas, autárquicas e 

fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, a dissipar, com 

isso, qualquer dúvida quanto à inaplicabilidade da Lei Federal 8.666/93 aos entes privados 

componentes da Administração Pública. 

   Das normas supramencionadas, fica evidente que, exceto nas estritas hipóteses de 

dispensa e inexigibilidade de licitação fixadas na lei (prescritas, respectivamente, nos artigos 

24 e 25 da Lei Federal 8.666/93
236

 e artigos 29 e 30 da Lei Federal 13.303/15), a 

Administração Pública direta e indireta não goza, como regra, de liberdade para escolher com 

quem irá contratar, cabendo a celebração de contrato administrativo com aquele que, segundo 

os critérios delimitados no edital, apresentar a melhor proposta de acordo com os critérios ali 

estabelecidos (melhor preço, melhor técnica ou melhor técnica e preço). Mesmo a definição 
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do que a Administração Pública pretende contratar deve se dar com respeito às regras e 

princípios norteadores das licitações públicas, pois, por vezes, a delimitação do objeto sem 

justificativa técnica pautada em razões de interesse público acaba por especificá-lo de tal 

maneira que apenas um, ou alguns poucos fornecedores, poderão satisfazê-la, a caracterizar 

ilegal direcionamento. 

  Nessa linha, o artigo 3º, § 3º da Lei Federal 8.666/93 proíbe que o agente público, ao 

fazer publicar edital de licitação, venha a  

 

admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos 

casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão 

da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

 

 bem como 

estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 

previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive 

no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando 

envolvidos financiamentos de agências internacionais,  

 

comandos que encontram paralelo no artigo 9º da nova Lei de Licitações (Lei Federal 

14.133, de 1° de abril de 2021)
237

. Busca-se, com tais previsões, impedir o indesejado, ilegal e 

ímprobo favorecimento de pessoas físicas ou jurídicas na celebração de contratos com a 

Administração Pública, que tanto contribui para desvio de recursos públicos e consequente 

superfaturamento, em detrimento da real satisfação das necessidades coletivas. 

   Das regras supramencionadas, percebe-se que o regime jurídico aplicável às 

contratações públicas limita, sobremaneira, a liberdade de contratar da Administração. A ela 

cabe contratar com quem, em sede de licitação, apresentar a proposta mais vantajosa segundo 

os critérios definidos no respectivo edital, ao qual se vincula, bem como definir, com precisão 

e objetividade, o objeto que pretende contratar, vedadas exigências infundadas que venham a 

limitar a regra constitucional da ampla participação. 

  Com efeito, no plano da Administração direta e indireta, obtida a autorização prévia e 

motivada, respectivamente, do chefe do Poder Executivo ou do dirigente máximo da autarquia 

ou fundação pública, impõe-se a realização de licitação para autorização do uso das suas 

marcas, por prazo determinado, a quem oferecer proposta econômica mais vantajosa, 

mediante contrato de licenciamento, cuja minuta deverá integrar o edital sob a forma de 
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anexo. Resta, agora, indicar quais as modalidades de licitação cabíveis para a consecução 

deste fim. 

 

3.5.3.1. Modalidades de licitação cabíveis para o licenciamento de marcas da Administração 

Pública direta e indireta de Direito Público 

 

  Antes de abordar o tema das modalidades de licitação cabíveis para o licenciamento 

das marcas da Administração Pública direta e indireta de Direito Público (autarquias e 

fundações), afigura-se imprescindível um esclarecimento preliminar. Com o recente advento 

da nova Lei de Licitações – Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021 – a Lei Federal 

8.666/93 será integralmente revogada de acordo com os prazos fixados no artigo 193 do novel 

diploma. Nesse sentido, à exceção dos crimes relacionados à licitação, todos os demais 

dispositivos – dentre eles os que definem as modalidades de licitação – continuarão vigentes 

pelo prazo de dois anos contados da publicação do novo diploma, nos expressos termos do 

seu artigo 193, II
238

. 

 Esta observação obriga à realização de um corte temporal para definição das 

modalidades de licitação cabíveis para o licenciamento de marcas da Administração Pública: 

nos termos do artigo 190 da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 

2021)
239

, todos os certames e contratos celebrados antes do início da sua vigência serão 

regidos pela legislação revogada, qual seja, a Lei Federal 8.666/93, ao passo que as 

posteriores serão disciplinadas pela nova lei decorrido o prazo de 2 anos do início da sua 

vigência, iniciada em 1º de abril de 2021. 

 Registre-se, por oportuno, que o artigo 191 da nova Lei de Licitações (Lei Federal 

14.133, de 1° de abril de 2021) contempla a Administração Pública com a faculdade de, antes 

do biênio de vacatio legis, licitar e contratar de acordo com as regras fixadas na nova lei, 

mediante indicação expressa no edital, vedada a aplicação combinada de diplomas
240

. Isso 
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significa que, no atual cenário jurídico nacional, afigura-se juridicamente possível a realização 

de concorrência e leilão para o licenciamento de marcas da Administração Pública. 

 

3.5.3.1.1. Concorrência 

 

  Concorrência, modalidade de licitação prescrita no artigo 22, I da Lei Federal 

8.666/93, constitui o mais complexo e formal procedimento de seleção de propostas existente 

no Direito Brasileiro, atualmente seguida da tomada de preços (inciso II) e do convite (inciso 

III), por contar com prazos mais largos, formalidades mais rígidas e, principalmente, permitir 

a participação de qualquer interessado, sem necessidade de atendimento a requisitos próprios 

à tomada de preços ou convite
241

. 

   No que tange aos bens móveis da Administração Pública direta e indireta de Direito 

Público (autarquias e fundações públicas) – e as marcas que lhe pertencem o são por ficção 

jurídica (art. 5º, Lei Federal 9.279/96) – sua alienação deve obedecer aos requisitos formais 

prescritos no artigo 17, II da Lei Federal 8.666/93, com destaque à prévia avaliação e 

licitação, que, apesar do silêncio do legislador, deverá obedecer ao formato da concorrência 

para obtenção da proposta de maior retorno financeiro, haja vista as intrínsecas limitações de 

participação inerentes à tomada de preços e convite. Com efeito, como aponta MARÇAL 

JUSTEN FILHO, a alienação de bens móveis da Administração Pública deve se dar através de 

concorrência, por permitir a participação de qualquer interessado e, consequentemente, 

sobrelevarem o princípio da isonomia
242

. 
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 Em caso de licenciamento oneroso de marca da Administração Pública, competirá ao 

edital de concorrência fixar o percentual mínimo de royalties que deverão ser pagos pelo 

particular vencedor da licitação, apurado mediante prévia e cuidadosa pesquisa de mercado, 

pois, quanto maior o prestígio de uma marca, maior será seu valor de mercado e, portanto, dos 

royalties que deverão ser pagos por quem, legitimamente, celebrar com seu titular contrato de 

licença. 

 Vencerá o certame aquele que apresentar a proposta de mais valor econômico à 

Administração Pública, além de preencher os requisitos subjetivos de contratação próprios da 

fase licitatória da habilitação, em que se reclama a demonstração de regularidade jurídica, 

fiscal, trabalhista e econômico-financeira. Com efeito, vencerá a licitação aquele que 

apresentar em sessão pública, em envelope próprio e indevassável, proposta com o maior 

percentual de royalties dentre todos os participantes, a quem será adjudicado o objeto da 

contratação pretendida. 

  Fato é que o maior inconveniente deste modelo de contratação pública – que é o 

atualmente em vigor – é a impossibilidade de qualquer disputa entre os licitantes interessados 

durante a sessão pública de abertura dos envelopes, sem qualquer margem de apresentação de 

lances sucessivos e progressivos, próprios do leilão. De fato, urgia evolução legislativa no 

sentido de substituir o cabimento exclusivo da concorrência por outra modalidade de licitação 

mais dinâmica para alienação de bens móveis e imóveis da Administração Pública – o leilão – 

hoje contemplado pelo artigo 76, II da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de 

abril de 2021) para este fim específico, preferencialmente sob a forma eletrônica
243

.  

  Trata-se de inovação vantajosa à Administração, por permitir disputa em tempo real 

entre os licitantes, mediante oferta de lances sucessivos e crescentes (que não ocorre em sede 

de concorrência) e oportunizar à Administração Pública proveito econômico mais favorável, 

e, portanto, atento ao princípio da eficiência, com a vantagem de poder ser, desde já, 

implementada pela Administração Pública antes mesmo do decurso do prazo de dois anos de 

vacatio legis da nova lei, por expressa autorização conferida por seu artigo 191, desde que o 

respectivo edital indique expressamente sua incidência, por completo. 

 

                                                                                                                                                         
dois anos após sua publicação (art. 193, II), a discussão perde sentido, ante a nova previsão legal de cabimento 

do leilão para alienação de bens móveis e imóveis da Administração pública direta e indireta de Direito Público 

(art. 76). 
243

 Artigo 76, II, Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021: “Art. 76. A alienação de bens da Administração 

Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e 

obedecerá às seguintes normas: (...) II – tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, 

dispensada a realização de licitação nos casos de: (...)” (g.n.). 
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3.5.3.1.2  Atual (des)cabimento do leilão e a superveniência da Lei Federal 14.133, de 1º de 

abril de 2021 

    

  O leilão, previsto no ainda vigente artigo 22, V da Lei Federal 8.666/93, constitui 

modalidade licitatória em que o objeto do contrato é adjudicado ao licitante que apresentar, 

em sessão pública, o lance de maior valor financeiro, observados os requisitos de participação 

delineados no edital, que fixará os critérios de julgamento. A disputa hoje é feita 

presencialmente, mediante oferecimento de propostas sucessivas e não sigilosas, em que o 

proponente fica vinculado à sua oferta enquanto não houver outra mais elevada formulada por 

outro licitante. 

  Por expressa determinação do artigo 22, § 5º da Lei Federal 8.666/93, o leilão de bens 

móveis só terá cabimento para alienação de bens inservíveis ou legalmente apreendidos ou 

empenhados ou, conforme dispõe o artigo 17, § 6º da mesma lei, para a alienação de bens 

móveis – e a marca o é por ficção legal (art. 5º, Lei Federal 9.279/96) – cuja avaliação global 

ou isolada não exceda o limite prescrito no artigo 23, inciso II, “b” da Lei Federal 8.666/93 

(R$ 1.430.000,00 – um milhão, quatrocentos e trinta mil reais). Caso contrário, a modalidade 

licitatória a ser adotada deverá ser a concorrência
244

. 

  Note-se que a diretriz legal norteadora do leilão de marcas da Administração Pública 

traz um instransponível inconveniente prático: a enorme dificuldade de sua quantificação, em 

valor absoluto, para efeito de subsunção ao valor de alçada previsto no artigo 23, inciso II, 

alínea “b” da Lei Federal 8.666/93. Além disso, os lances não incidiriam sobre seu valor de 

mercado, mas sim ofertados de modo crescente sobre o percentual de royalties. O percentual 

inicial – apurado a partir de pesquisa de preços junto ao mercado – serviria de base sobre a 

qual incidirão os lances, cujo valor (também em percentual) deve ser bem calibrado para 

evitar o encerramento precoce da disputa (percentuais altos) ou seu excessivo prolongamento 

(percentuais muito baixos). 

  Este inconveniente justifica o argumento contrário à adoção do leilão para 

licenciamento de marcas públicas, por falta de amparo legal, agregada à impossibilidade de 

implementação de modalidades híbridas de licitação, prática expressamente vedada pelo 

artigo 22, § 8º da Lei Federal 8.666/93. Mas é inegável que o emprego exclusivo da 

concorrência poderá implicar resultado economicamente menos eficiente à Administração, 

pois, nesta sede, a disputa se limita à simples apresentação das propostas em envelopes 
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 Nesse sentido, SUNDFELD, CARLOS ARI. Licitação e contrato administrativo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 

1995, p.87. 
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lacrados em sessão pública, sem possibilidade de disputa que, se oportunizada mediante 

lances crescentes e sucessivos, poderia resultar em percentual de royalties superior ao 

oferecido pelo proponente classificado em primeiro lugar.  

  Com efeito, e à luz da ainda vigente Lei Federal 8.666/93, afigura-se em princípio 

descabido o emprego do leilão para o licenciamento de marcas da Administração Pública 

direta e indireta de Direito Público, mediante seleção da proposta, por falta de amparo legal.  

  Todavia, com o advento da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril 

de 2021), este inconveniente pode ser contornado antes mesmo do início de sua vigência. 

Como já dito, seu artigo 76 prevê o leilão, ao invés da concorrência, como modalidade 

licitatória destinada à alienação de bens móveis e imóveis de propriedade da Administração 

Pública
245

. E, embora sua vigência tenha por marco inicial o prazo de dois anos contados da 

publicação do novel diploma, seu artigo 191 expressamente autoriza seu pronto emprego 

antes do decurso deste prazo.  

  Vale dizer: atualmente, o licenciamento de marcas da Administração Pública direta e 

indireta de Direito Público pode tanto por concorrência como por leilão, a motivado critério 

do ente público interessado. Isso porque a regra geral do emprego da concorrência (artigo 22, 

I Lei Federal 8.666/93), ainda vigente pelo prazo de dois anos contados da publicação da nova 

Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021), pode ser afastada por decisão 

discricionária da Administração favorável ao uso do leilão previsto no seu artigo 76, II, desde 

que esta opção seja previamente informada no edital, com a incidência exclusiva das novas 

regras disciplinadoras do certame, vedada a combinação de modalidades. 

  Não obstante, há necessidade de aperfeiçoamento do texto legislativo para eliminação 

de um inconveniente técnico-legislativo: se por um lado o artigo 76, II da nova Lei de 

Licitações não especifica a natureza dos bens móveis passíveis de alienação por leilão – o que 

permite concluir que todos os bens móveis desafetados da Administração Pública direta e 

indireta de Direito Público podem ser alienados – por outro a definição legal de leilão, 

constante do seu artigo 6º, XL qualifica-o como procedimento destinado à alienação de “bens 

móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance”.  

                                                 
245

 Artigo 76, Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021: “A alienação de bens da Administração Pública, 

subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá 

às seguintes normas: I – quando imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá 

autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, admitida a dispensa de licitação nos casos 

de (...); II – quando móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos 

casos de: (...).” (g.n.). 
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  Sugere-se, de lege ferenda, que esta limitação seja extirpada, para que nenhuma 

dúvida paire sobre seu cabimento para alienação de todo e qualquer bem móvel da 

Administração Pública, mediante justificativa pautada no interesse público. Acaso mantida 

esta limitação, poder-se-á concluir que a modalidade licitatória cabível para o licenciamento 

da propriedade industrial do Estado, com destaque às suas marcas, continuará a ser a 

concorrência, que, nos termos do artigo 56, I e II da Lei 14.133/21, também admite disputa 

entre os licitantes através de lances crescentes ou decrescentes, via sistema preferencialmente 

eletrônico.  

 

3.5.3.1.3  Cabimento do leilão para o licenciamento de marcas da Administração Pública 

indireta de Direito Privado  

 

As contratações celebradas por empresas públicas e sociedades de economia mista 

com participação de capital do Estado sujeitam-se às regras especiais de licitação prescritas na 

Lei Federal 13.303/15, rotulada como a “Lei das Estatais”. O marco legislativo tem por 

escopo estabelecer o estatuto jurídico destes entes, fixar critérios claros de nomeação de seus 

dirigentes e regular seus procedimentos licitatórios, a fim de conferir maior transparência de 

gestão e eliminar os entraves burocráticos da Lei Federal 8.666/93, muitas vezes 

incompatíveis com a necessária agilidade demandadas por empresas que, embora contem com 

capital público, concorrem no mercado com empresas privadas. 

 A inconfundibilidade dos regimes jurídicos licitatórios aplicáveis aos entes de Direito 

Público e empresas estatais hoje é extreme de dúvida
246

, face à expressa previsão, no artigo 1º 

da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021) de que as previsões ali 

contidas se aplicam às “Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, abrangendo os órgãos do Poder 

Legislativo e Judiciário, bem como os fundos especiais e demais entidades controladas direta 
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 Antes da entrada em vigor da nova Lei de Licitações, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, 

realizado aos 08/03/2021 nos autos do Recurso Extraordinário 441.280-RS, dispensou a Petrobras da obediência 

à Lei Federal 8.666/93. Destaque-se, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Relator Dias Toffoli: 

"A compreensão dessa realidade, ou seja, de que tais empresas que assim atuam no mercado, sujeitam-se ao 

regime jurídico de Direito Privado, é inerente ao sistema criado pela Constituição Federal, atribuindo-se à 

sociedade de economia mista a exposição, a exploração de atividades econômicas (comercialização de bens ou 

de prestação de serviços) e o mesmo regime das empresas de Direito Privado". A decisão se mostra coerente 

com o escopo da Embora a edição da Emenda Constitucional 9/1998, que modificou a redação dos seus artigos 

22, inciso XXVII e 173 da Constituição, que tornaram clara a submissão das empresas estatais ao regime jurídico 

próprio das empresas privadas, muitas vezes incompatível com a burocracia imposta pela Lei Federal 8.666/93, 

que, embora criada para impedir atos de corrupção na Administração Pública, acabou por representar entrave ao 

funcionamento destas empresas. 
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ou indiretamente pela Administração Pública. Com efeito, às sociedades de economia mista e 

empresas públicas, aplicam-se as regras normatizadoras de licitações de contratos prescritas 

na Lei Federal 13.303/15, por força do princípio da especialidade (lex specialis derrogat 

generali). 

Nessa linha, o artigo 49 da Lei 13.303/15 obriga a realização de licitação, sem 

especificar sua modalidade, para alienação de bens de propriedade das empresas estatais, que 

fica dispensada nos casos previstos no seu artigo 28, § 3º, ou seja, de comercialização, 

prestação ou execução, de forma direta, de produtos, serviços ou obras especificamente 

relacionados com seus respectivos objetos sociais e nos casos em que a escolha do parceiro 

esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio 

definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. 

A não especificação, pela Lei 13.303/15, da modalidade de licitação cabível para 

alienação de bens de propriedade das empresas estatais, permite o emprego do leilão para o 

licenciamento das marcas que compõem seu patrimônio imaterial, ressalvadas as hipóteses de 

dispensa motivada do certame, fundadas no artigo 28, § 3º, II da Lei 13.303/15, em especial 

quando a alienação do uso da marca estiver “vinculada a oportunidades de negócio definidas e 

específicas”, a exemplo dos contratos de franquia celebrados com particulares, a exemplo das 

agências de correios e casas lotéricas referidas no item 3.4.3.6 supra. 

 

3.6.3  Exceções ao dever de licitar aplicáveis ao licenciamento de marcas públicas 

 

3.6.3.1  Inexigibilidade de licitação - Credenciamento 

 

  O credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para a exploração de marcas da 

Administração Pública direta ou indireta, mediante prefixação dos royalties em edital aberto à 

participação de todos, afigura-se caminho juridicamente viável e já experimentado no direito 

brasileiro. Nestes casos, a Administração, segundo critérios de conveniência e oportunidade 

devidamente motivados, estabelece previamente o percentual de royalties que incidirão sobre 

a exploração de uma gama de produtos por qualquer pessoa física ou jurídica interessada, a 

exemplo certames realizados pela BELOTUR e EMBRAPA, relacionados nos itens 3.4.3.3 e 

3.4.3.5 supra. 

  Estes, desde que preencham os requisitos de habilitação previstas no edital de 

credenciamento, poderão celebrar com a Administração Pública contrato de licenciamento, 
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segundo um percentual de comissão fixo que incidirá sobre o volume de vendas apurado em 

um determinado período. 

  Como no credenciamento permite-se a participação de todos os interessados que 

preencham os requisitos de habilitação previsto em edital, não se cogita de licitação, haja vista 

a ausência de pressuposto lógico, qual seja, a possibilidade de competição
247

, porquanto a 

Administração Pública se dispõe a contratar todos os interessados no objeto do certame que 

vierem a se credenciar. Trata-se, segundo CARLOS ARI SUNDFELD, de hipótese específica de 

inexigibilidade de licitação caracterizada pela “inviabilidade de competição por contratação 

de todos”
 248

, amoldando-se à cláusula aberta do caput do artigo 25 da Lei Federal nº 

8.666/1993, repetida pelo artigo 74 da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de 

abril de 2021)
249

. Decerto, a igualdade de preços (royalties fixos), a possibilidade de 

participação ampla e a não escolha do contratado pela Administração autorizam a contratação 

direta daqueles que preencham os requisitos de participação delineados no edital de 

credenciamento. 

  No Estado de São Paulo, o uso do credenciamento é largamente utilizado, por 

exemplo, na contratação de leiloeiros oficiais para alienação de bens públicos inservíveis, a 

exemplo de sucata de veículos apreendidos por atos de polícia judiciária ou declarados 

inservíveis pela Administração Pública
250

. Nestes casos, publica-se edital de credenciamento 

de leiloeiros regularmente inscritos na Junta Comercial do Estado de São Paulo, para futura 

contratação por inexigibilidade de licitação, mediante remuneração fixa fixada no edital.  

  Inexiste razão jurídica que impeça o emprego do mesmo mecanismo ao licenciamento 

de marcas da Administração Pública, desde que em caráter não exclusivo, mediante 

remuneração fixa estabelecida em edital aplicável a cada setor econômico de exploração, que 

devem ser especificados em anexo específico, vinculado ao respectivo percentual de royalty.  

  Assim, garantido o acesso de todas as pessoas físicas e jurídicas de Direito Privado ao 

objeto do chamamento público, desde que atendidos os requisitos de sua habilitação previstas 

no edital, qualquer pessoa poderá explorar economicamente marcas da Administração 

Pública, mediante pagamento de retribuição financeira fixa que recairá sobre o respectivo 
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 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2013, p. 551. 
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 SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e Contrato Administrativo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 42. 
249

 Artigo 74, Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021: “É inexigível a licitação quando inviável a competição, 

em especial nos casos de: (...)” (g.n.). 
250

 Vide, por exemplo, o Edital de Chamamento nº 1/2017, publicado pela Secretaria da Segurança Pública do 

Estado de São Paulo, que tem por objeto do credenciamento de leiloeiros oficiais para a prestação de serviços de 

alienação de veículos, peças e outros tracionados apreendidos em decorrência de atos de polícia judiciária. 

Segundo o edital, a remuneração devida ao leiloeiro oficial é, invariavelmente, de 5% do valor da alienação. 
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faturamento, a exemplo do que sucedeu nos casos de licenciamento de marcas da BELOTUR 

e EMBRAPA, referidas nos itens 3.4.3.3 e 3.4.3.5 supra, que se valeram de editais de 

chamamento público para este fim específico. 

  Registre-se, por oportuno, que a nova Lei de Licitações – Lei Federal 14.133, de 1° de 

abril de 2021, que altera a disciplina federal das licitações e contratos – prevê, no seu artigo 

78, I, o credenciamento como procedimento auxiliar das licitações e contratações ali 

disciplinadas, segundo critérios claros e objetivos definidos em regulamento e edital de 

chamamento público, cabível para contratações paralelas e não excludentes na hipótese em 

que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em 

condições padronizadas (art. 79, I). 

 

3.6.3.2. Dispensa de licitação em caso de entidade sem fins lucrativos: as fundações de apoio 

institucional 

 

  Ponto importante – e polêmico – a ser enfrentado é a possibilidade, ou não, de 

dispensa de licitação fundada no artigo 24, XIII da Lei Federal 8.666/93 para permitir a 

exploração econômica de marcas de titularidade da Administração Pública por instituição sem 

fins lucrativos que exerce atividade de apoio institucional, com especial destaque às 

fundações de apoio. Segundo o comando em lume, é dispensável a licitação para a 

contratação de “instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, 

do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação 

social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e 

não tenha fins lucrativos”. 

  Esta regra – que continua vigente pelo prazo de 2 anos contados do início da vigência 

da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021) – foi em repetida pela 

novel regulação em seu artigo 75, XV, que autoriza a dispensa de licitação 

 

para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, 

captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir 

administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de instituição 

dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha 

inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. 

 

 Pois bem. Fundação, de acordo com CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, corresponde a 

“um pecúlio, ou um acervo de bens, que recebe da ordem legal a faculdade de agir no munido 
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jurídico, e realizar as finalidades a que visou seu instituidor”
251

,  expressa em escritura pública 

ou testamento (art. 62, caput, CC) e diretamente fiscalizada pelo Ministério Público (art. 66, 

CC). Seu objeto, a ser definido em estatuto, restringe-se às atividades não lucrativas prescritas 

no artigo 62, § único do Código Civil, quais sejam, assistência social, cultura, defesa e 

conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e 

nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias 

alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e 

conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos 

direitos humanos e atividades religiosas.  

 Contudo, como bem advertem ANTÔNIO CARLOS MORATO e EDUARDO CARLOS 

BIANCA BITTAR, não se pode confundir o lucro, vedado às fundações de qualquer natureza por 

contrariar a essência da sua constituição, “com a necessidade de captação dos fundos 

necessários à manutenção da fundação; isso porque, em regra, o patrimônio que foi destinado 

a constituir a fundação revela-se, quase sempre, insuficiente à manutenção de uma instituição 

de ensino a longo prazo”
252

. De fato, muitas são as fundações que tem por precípua finalidade 

dar suporte a instituições específicas, para que estas desempenhem, com maior denodo e 

eficiência, seu objeto estatutário. 

  Ante a escassez de recursos públicos para satisfação das necessidades da população e 

da própria Administração, o auxílio destas instituições, ainda que de Direito Privado, pode 

representar fundamental relevância. Cite-se, como exemplo, a iniciativa do Estado de São 

Paulo de permitir o recebimento de doações de bens e serviços por pessoas jurídicas de 

Direito Privado regularmente credenciadas a partir de processo de chamamento público
253

. 
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 De acordo com informação constante do sítio eletrônico da Bolsa Eletrônica de Compras (BEC), da 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, disponível em 
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Secretarias de Estado, enquanto forma de equacionamento da escassez de recursos orçamentários para despesas 

de custeio e investimento no Estado de São Paulo, a exemplo do Fundo Social de Solidariedade do Estado de 
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https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Aspx/Minutas.aspx?chave=
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Nesta seara, insere-se o espinhoso tema das fundações de apoio institucional, que, 

embora organizadas sob as regras de Direito Privado e não sejam integrantes da 

Administração Pública, são instituídas com o escopo de apoiar e auxiliar instituições estatais, 

ora prestando serviços à Administração, ora celebrando de negócios jurídicos favoráveis ao 

ente público. MARÇAL JUSTEN FILHO registra que fundação de apoio “é uma qualificação 

atribuível a fundações de Direito Privado, regidas pelo Código Civil, que obtenham registro e 

credenciamento por ato conjunto dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia”
254

. 

CARLOS ARI SUNDFELD e VERA SCARPINELLA, referindo-se às fundações de apoio de 

natureza educacional, destacam que “o que caracteriza e distancia essa entidade de 

colaboração de outras fundações não estatais instituídas na forma da lei civil é o fato de elas 

terem um vínculo significativo com entidades educacionais estatais de ensino superior”
255

. 

Atuam como parceiras dos entes públicos suportados, mas sem lhes prestar serviços 

diretamente, o que acaba por gerar ambiente de certa promiscuidade, notadamente quando 

passam a gerir, diretamente, recursos públicos, a utilizar bens móveis e imóveis da 

Administração de modo gratuito ou a criar quadros paralelos de pessoal, com burla à regra 

constitucional do concurso público
256

. 

Apesar das patologias que acometem algumas fundações de apoio, elas não infirmam a 

juridicidade da sua existência e atuação. Se bem fiscalizadas por órgãos externos de controle 

(em especial, Tribunais de Contas, Ministério Público e Advocacia Pública, através de 

pareceres jurídicos que norteiem decisões administrativas), atentas a seus fins institucionais 

                                                                                                                                                         
publico/>, acesso em: 21 mar. 2020), Secretaria da Justiça e Cidadania (vide minuta no sítio eletrônico 

<http://justica.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Chamamento-Publico-n-01-20-Doa%C3%A7%C3%A3o-

para-os-CIC.pdf>, acesso em: 21 mar. 2020 e Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (vide minuta no sítio 

eletrônico <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/editais/2019/05/chamamento-publico-01-2019-

gs>, acesso em: 20 mar. 2020), dentre outros. Todos estes procedimentos se destinam à obtenção de bens e 

serviços, mediante doação sem encargo, à Fazenda do Estado de São Paulo. 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014, p. 444. 
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 SCARPINELLA, Vera; SUNDFELD, Carlos Ari. Fundações educacionais e licitação. In: PANTALEÃO, 

Leonardo (Org.). Fundações educacionais. São Paulo: Atlas, 2007, p. 254. 
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 CARLOS ARI SUNDFELD e VERA SCARPINELLA apontam a intolerância do Tribunal de Contas da União com 

desvios praticados por fundações de apoio, notadamente as educacionais, tendo a Corte já decidido que “(1) as 

universidades não podem fazer uso das fundações que as apoiam para furtarem-se aos mecanismos de controle 

interno e externo, propiciando às fundações a administração de recursos públicos. Nesse sentido, é inadmissível 

a utilização gratuita de móveis e imóveis públicos pelas fundações, livres de despesas relativas a telefone, água e 

luz (TCU, Acórdão 5/1994 - Plenário); (2) não pode haver a formação de quadros paralelos de pessoal na 

fundação, pagos pela instituição de ensino (TCU, Acórdão 5/1994 - Plenário); (3) os contratos entre fundações 

de apoio e universidades devem ser formalizados, não se admitindo a cessão gratuita de móveis e imóveis (TCU, 

Acórdão 19/1994 - Plenário); (4) não é possível a ocupação irregular de imóvel da universidade por uma 

fundação de apoio por valores defasados, incompatíveis com os de mercado (TCU, Acórdão 223/1993 – Segunda 

Câmara); (5) a fundação não pode servir de intermediária, com prazo indeterminado, para contratação indireta de 

pessoal para a universidade, em burla à regra do concurso público (TCU, Acórdão 223/1993 – Segunda 

Câmara)”. (Ibid., p. 253-254). 

http://www.fundosocial.sp.gov.br/chamamento-publico/
http://justica.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Chamamento-Publico-n-01-20-Doa%C3%A7%C3%A3o-para-os-CIC.pdf
http://justica.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/Chamamento-Publico-n-01-20-Doa%C3%A7%C3%A3o-para-os-CIC.pdf
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/editais/2019/05/chamamento-publico-01-2019-gs/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/editais/2019/05/chamamento-publico-01-2019-gs/
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(nos limites do artigo 62, § único do Código Civil), regidas segundo regras de transparência e 

contratadas com respeito aos princípios norteadores da administração pública implícitos e 

explícitos, podem cumprir seu mister de modo adequado e atento ao interesse público.  

A praxis tem revelado bons exemplos. Dentre eles, emblemática é a experiência com a 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO 

PAULO (FUNDABOM), entidade de natureza privada e sem fins lucrativos nos termos do 

artigo 1º do seu estatuto
257

, que tem por objetivo principal e permanente atuar nas áreas de 

ensino e pesquisa, bem como no desenvolvimento institucional, mediante apoio, estímulo, 

planejamento e execução de programas, projetos e atividades afetos ao serviço de bombeiros 

(art. 4º
258

).  

 Dentre as iniciativas desta Fundação, surgiu o fato motivador desta tese de doutorado. 

Em consulta formulada à Consultoria Jurídica da Secretaria da Segurança Pública aos 2015, o 

Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo indagou quanto à 

possibilidade jurídica de atribuir, em caráter exclusivo à FUNDABOM, a exploração 

econômica das marcas do CORPO DE BOMBEIROS, RESGATE, SALVAMAR E SALVAMENTO e 

outras que formam o patrimônio imaterial da instituição, mediante contrato de licenciamento a 

ser celebrado com dispensa de licitação, fundada no art. 24, XIII da Lei Federal 8.666/93
259

. 

  A consulta teve por fato gerador requerimento formulado pela FUNDABOM, 

endereçado ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros, no sentido de ser oficialmente 

reconhecida como detentora da propriedade imaterial do Corpo de Bombeiros, de modo a 

autorizá-la, em caráter exclusivo, a explorar economicamente suas marcas e espaços públicos, 

                                                 
257

 Artigo 1º, Estatuto da FUNDABOM: “A Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo é uma entidade civil, com personalidade jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, 

com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, de duração indeterminada, instituída pelo esforço 

voluntário dos integrantes do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, regida pelo presente Estatuto, por 

seu Regimento Interno e pela legislação que lhe for aplicável.” 
258

 Artigo 4º, Estatuto da FUNDABOM: “Para cumprimento de sua finalidade a FUNDABOM terá por objetivo 

principal  e  permanente  atuar  nas  áreas  de  ensino  e  pesquisa,  bem  como  no desenvolvimento institucional,  

mediante  apoio,  estímulo,  planejamento  e  execução de  programas,  projetos  e  atividades  afetos  ao  serviço  

de  bombeiros;  defesa  civil; defesa,  conservação  e  preservação  do  meio  ambiente;  capacitação profissional; 

organização  e  execução  de  eventos  e  atividades  conexas,  para  suporte de  cursos de   capacitação   e   

treinamento,   ou   seminários   e   congêneres;   desenvolvimento informacional, científico e tecnológico; 

educação e cultura, produção e divulgação de informações   e   conhecimentos   técnico-científicos; conservação, 

preservação e extroversão dos bens históricos, materiais e imateriais que constituem o patrimônio cultural  do  

Corpo  de  Bombeiros  do  Estado  de  São  Paulo;  pesquisa  na  área  de emergências; gestão pública e 

concursos. § 1º Na   consecução   destes   objetivos principais   e   permanentes, a FUNDABOM poderá: I - 

firmar convênio, contrato de gestão, acordo, ajuste e parceria com órgão, entidade ou instituição pública ou 

privada, nacional, estrangeira e internacional, cujos objetivos sejam compatíveis com as finalidades da 

Fundação”. 
259

 Que continua vigente pelo prazo de dois anos contados do início de vigência da nova Lei de Licitações (art. 

193, II, Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021), que prevê hipótese assemelhada de dispensa de licitação no 

seu artigo 75, XV. 
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conditio sine qua non para que venha a atingir sua finalidade estatutária, em especial o 

engrandecimento do Corpo de Bombeiros e aprimoramento profissional de seus integrantes. 

  Em suas razões, a instituição interessada e o Comando do Corpo de Bombeiros 

ressaltaram que, não obstante tratar-se de situação incomum no Direito Brasileiro, outros 

países do mundo valem-se de fundações de apoio – tal como a FUNDABOM – para 

exploração econômica da marca da corporação. Citou-se como exemplo a FDNY Foundation, 

que desenvolve, para venda, uma série de produtos com a marca do New York Fire 

Department
260

 fato que, além de divulgar positivamente a Instituição pelo mundo, contribui 

para o significativo aumento de recursos financeiros em seu favor. E, no Brasil, mencionou-se 

a experiência da Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRO) no sentido de iniciar 

venda de “produtos oficiais” com sua logomarca. 

  Destacou-se, ainda, que a falta de exploração econômica destas marcas fez com que 

seu uso, por particulares, ocorresse sem qualquer retribuição financeira, a exemplo de eventos 

esportivos e programas de televisão que relatam ações de resgate e salvamento, sem cobrança 

de royalties, com captação de audiência pautada no grande prestígio da Instituição.  

Por estas razões, pretendeu-se atribuir à FUNDABOM a gestão da exploração 

econômica destas marcas dotadas de alto relevo, enquanto medida destinada a proporcionar ao 

Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo proveito econômico pelo seu uso, seja através de 

venda de material licenciado, seja mediante o desenvolvimento de outras atividades, a 

exemplo da futura criação de um museu voltado à visitação pública. 

Como visto no capítulo 1 desta tese, muitas das marcas pretendidas já contam com 

registro no INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), e comportam 

licenciamento, mediante prévia licitação e pagamento de royalties. Todavia, tratando-se de 

fundação de apoio institucional, surge relevante indagação: seria cabível sua contratação por 

dispensa de licitação fundada no artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal 8.666/93, ou, 

futuramente, com base no artigo 75, XV da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° 

de abril de 2021). 

  A dispensa de licitação, exceção à regra constitucional que impõe o certame para a 

seleção da melhor proposta à Administração (art. 37, XXI, CF/88), tem cabimento nas 

                                                 
260

 A New York Fire Department Foundation é uma organização oficial e sem fins lucrativos que presta apoio ao 

New York City Fire Department na missão de proteger a vida e o patrimônio de moradores e visitantes da cidade 

de Nova Iorque. Os fundos por ela arrecadados são destinados à aquisição de equipamentos e treinamentos 

voltados à prevenção e combate a incêndios, urgências médicas, desastres e atos de terrorismo. Importante fonte 

de rendimentos da FDNY Foundation provém da exploração de produtos com a marca do New York City Fire 

Department, que são integralmente revertidos em favor da instituição apoiada. Disponível em 

<https://www.fdnyfoundation.org/>. Acesso em: 24 mar. 2020. 

https://www.fdnyfoundation.org/
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hipóteses taxativamente previstas no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e, após o início da sua 

vigência, no artigo 75 da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021). 

São casos em que, embora viável, a licitação pode se afigurar inoportuna em face das 

necessidades da Administração Pública. MARÇAL JUSTEN FILHO aduz que a decisão pela 

dispensa da licitação deve sopesar relação entre custo e benefício, que considere os recursos 

materiais empregados numa licitação regular (atos materiais, pessoal) e a vantagem que ela 

possa trazer, a exemplo da satisfação de necessidades urgentes e economia de tempo e 

recursos orçamentários.
261

 Assim, desde que a hipótese fática se subsuma a uma das hipóteses 

taxativas previstas nos incisos do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 ou, futuramente, no artigo 

75, XV da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021), e havendo 

motivação, pode a Administração dispensar, de modo legítimo, a licitação. 

  Dentre elas, destaca-se a situação prevista no artigo 24, XIII da Lei Federal 8.666/93, 

que desobriga a realização de licitação em caso de:  

 

contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da 

pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada 

à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável 

reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos.  

 

  Este comando foi reproduzido pelo artigo 75, XV da nova Lei de Licitações (Lei 

Federal 14.133, de 1° de abril de 2021), que dispensa o certame:  

 

para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, 

captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir 

administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de instituição 

dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha 

inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. 

 

 Desenvolvimento institucional, segundo MARÇAL JUSTEN FILHO corresponde à 

“ampliação da capacidade de uma instituição realizar seus fins de interesse transcendente”, 

envolvendo “ampliação de habilidades humanas e aquisição de novos conhecimentos, o 

desenvolvimento de novas soluções, naquilo que se relacione com a realização de ideais 

compartilhados pela comunidade”
262

. As fundações de apoio institucional, por sua vez, podem 

conter em seus estatutos atividades relacionadas ao desenvolvimento institucional dos entes 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2014, p. 397-398. 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed., São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014, p. 439. 
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públicos por ela suportados, conceito aberto indeterminado cujo sentido e alcance demanda 

alguma cautela. 

  A fim de coibir excessos interpretativos do que venha a ser “desenvolvimento 

institucional”, MARÇAL JUSTEN FILHO assevera que a simples qualidade subjetiva do 

contratado não bastaria para a caracterização da dispensa de licitação fundada no inciso XIII 

do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, sendo imprescindível a absoluta pertinência entre o 

objeto do contrato e o objetivo institucional da entidade sem fins lucrativos interessada. Nesse 

sentido, assevera que:  

 

as considerações acima efetuadas conduzem à necessidade de um vínculo de 

pertinência absoluta entre a função da instituição e o objeto da avença com a 

Administração. Isso equivale a afirmar que somente podem ser abrigadas no 

permissivo do inciso XIII contratações cujo objeto se enquadre no conceito de 

pesquisa, desenvolvimento institucional ou recuperação social de presos.
263

 

 

  O posicionamento se coaduna com a jurisprudência de contas. O Tribunal de Contas 

da União, no Acórdão 3.564/2006, asseverou que “no conceito de ‘desenvolvimento 

institucional’, esta Corte ressalta que esta expressão não pode ser interpretada em sentido 

amplo, a fim de evitar a contratação, sem maiores critérios, desses órgãos/entidades mediante 

dispensa de licitação”
264

. A preocupação busca evitar indevida fuga da licitação, notadamente 

nos casos em que a decisão pela dispensa do certame venha a se revelar demasiadamente 

elástica, a resultar em indevido direcionamento de contratações públicas, que geram ao 

administrador e ao contratado responsabilidade civil, administrativa e penal.  

  Outro requisito exigido pelo enunciado do Tribunal de Contas da União é a 

demonstração, pelo ente contratante, da economicidade da contratação
265

. No caso de 

licenciamento de marcas da Administração Pública, é imprescindível que o valor a ser 

praticado – ou seja, os royalties exigidos da fundação de apoio – sejam compatíveis com o 

mercado, ou seja, se o percentual a ser pactuado corresponde ao que o mercado estaria 

disposto a pagar, segundo prévia e indispensável pesquisa de preços
266

. 
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 Ibid., p. 441. 
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 TCU, Acórdão n.º 3.564/2006, 1ª Câmara,  Relator  Ministro Marcos Bemquerer. 
265

 Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto do Acórdão n. 50/2007, de relatoria do Ministro Benjamin 

Zymler: “A contratação direta com fundamento no art. 24, XIII, da Lei de Licitações deve ocorrer quando 

houver nexo entre esse fundamento, a natureza da instituição contratada e o objeto contratado, além da 

compatibilidade entre o preço pactuado e o preço de mercado. Os instrumentos contratuais devem explicitar os 

preços a serem pagos pelos itens de serviços efetivamente executados, a fim de garantir que os mesmos sejam 

compatíveis com os preços de mercado” (g.n.). 
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 No Estado de São Paulo, a exigência de, pelo menos, três fontes de pesquisa (ou seja, a três fornecedores 

distintos) para apuração de preço médio de referência para a contratação consta do Decreto Estadual  63.316, de 

26 de março de 2018. 
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  A exigência é claramente justificada. Se a pesquisa de mercado a ser obrigatoriamente 

feita pela Administração Pública constatar a existência de interessados em licenciar suas 

marcas por percentual de royalties superior ao oferecido pela fundação de apoio, a dispensa 

de licitação deixa de apresentar a necessária vantajosidade. Por isso, é imperioso que a 

instituição de suporte interessada cubra a melhor proposta apresentada, sendo altamente 

recomendável que se proceda a prévio procedimento de manifestação de interesse (PMI) para 

que se conheça a melhor oferta de royalties a ser apresentada pelo mercado, garantindo-se, 

assim, a fidedignidade da contratação.   

  Este posicionamento foi posteriormente cristalizado pelo Tribunal de Contas da União 

através da Súmula 250, que firmou o entendimento de que:  

 

a contratação de instituição sem fins lucrativos, com dispensa de licitação, com fulcro 

no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93, somente é admitida nas hipóteses em que houver 

nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto 

contratado, além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado. 

 

  Com efeito, desde que constatada a pertinência da contratação com o objeto da 

fundação de apoio e a economicidade da sua escolha, afigura-se lícita a contratação direta, 

com dispensa de licitação, de fundação de apoio para a exploração econômica de marcas da 

Administração Pública, com fundamento no artigo 24, XIII da Lei Federal 8.666/93
267

 e, 

futuramente, no seu comando substitutivo constante do artigo 75, XV da nova Lei de 

Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021), a partir do início da sua vigência. O 

contrato administrativo decorrente (in casu, o licenciamento) será precedido de uma escolha 

legítima, pautada em critérios de conveniência e oportunidade devidamente justificados, 

fundada na lei e nos princípios informadores do direito administrativo, com destaque à 

moralidade, isonomia e supremacia do interesse público. Afinal, sob a perspectiva do custo x 

benefício, ínsita às contratações públicas, não se pode negar as vantagens de se atribuir a uma 

fundação de apoio o direito contratual de explorar marcas da Administração Pública, desde 

que o proveito econômico reverta em ações diretamente executadas pelo ente apoiado, 

segundo os limites estatutários da instituição de apoio
268

. 
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 Nesse sentido, o pacífico entendimento Plenário do Tribunal de Contas da União: “quando da contratação 

direta com fulcro no inciso XIII do art. 24, XIII da Lei de Licitações, atente para a necessidade de haver nexo 

entre a natureza da entidade e o objeto contratado, além de comprovada razoabilidade de preços, conforme 

reiterada jurisprudência desta Corte”. (TCU, Acórdão n. 1.614/2003, Plenário, Relator Ministro Augusto 

Sherman Cavalcanti).  
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 Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União tem reconhecido a ilegalidade de contratação direta de 

fundações de apoio para a realização de serviços comuns ou execução de obras que destoem de seus limites 
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  Corrobora esta conclusão o disposto no artigo 1
o
 da Lei Federal 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino 

superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio. A norma autoriza 

expressamente a contratação, com dispensa de licitação fundada no artigo 24, XIII da Lei 

Federal 8.666/93 e por prazo determinado, de fundações instituídas com a finalidade de apoiar 

projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico 

e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução 

desses projetos, prova indelével do cabimento da hipótese de dispensa de certame para 

atribuir, a fundação de apoio institucional, o direito de exploração temporária de signos da 

Administração Pública, desde que diretamente direcionadas ao aperfeiçoamento das funções 

da entidade apoiada. 

 

3.7  O contrato administrativo de licenciamento 

 

  ALEXANDRE GNOCCHI reconhece expressamente a possibilidade da Administração 

Pública figurar como parte em contrato administrativo, ao destacar que:  

 

a licença pode existir entre particulares e o Estado e ambos figurar como licenciantes 

e licenciados. O Estado pode ser titular de patentes e conceder licença a particulares, 

assim como ter interesse em um invento e celebrar com o inventor um contrato de 

exploração, com ou sem direito a sub-licenças. Por exemplo, num caso de patente de 

um processo de fabricação de papel moeda, referente ao produto ou aos meios de 

produção pode ser de interesse do Estado, não adquirir ou desapropriar a patente, 

mas obter uma licença de exploração. Esta licença entra no âmbito dos contratos 

voluntários, de natureza sinalagmática. Todos os órgãos do Estado, federais, 

estaduais e municipais, assim como as autarquias, podem ser titulares de patentes, 

por inventos realizados por inventores sob sua dependência direta ou especialmente 

contratados.”
269

 

 

  E a outorga do uso de marcas da Administração indireta em contratos de franchising – 

a exemplo da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) e CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL (CEF) – como demonstrado no item 3.4.3.6 supra, corroboram esta possibilidade, 

restando, pois, o delineamento de seus contornos jurídicos. 

  O contrato de licenciamento, precedido de licitação ou subsumido a hipóteses de 

dispensa ou inexigibilidade do certame, embora conte com disciplina conferida pelo Direito 

Privado, sofre, enquanto contrato administrativo, o influxo de regras próprias do regime 

                                                                                                                                                         
estatutários. Nesse sentido, o Acórdão 1.391/2012, Plenário, Relator Ministro Raimundo Carreiro, e Acórdão 

2.967/2011, 1ª Câmara, Relator Ministro Valmir Campelo. 
269

 GNOCCHI, Alexandre. Licenças e roialtes no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960, p. 6. 
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jurídico de Direito Público, calcadas no primado da supremacia do interesse público, que 

colocam a Administração Pública em posição verticalmente privilegiada em face do particular 

vencedor da licitação, através da presença de cláusulas exorbitantes ou, como sugerido por 

EDMIR NETTO DE ARAÚJO, de prerrogativa
270

, responsáveis por derrogar regras típicas do 

Direito Privado comum, tratando-se, pois de modalidade de contrato administrativo. 

  Contrato administrativo, segundo precisa definição de EDMIR NETTO DE ARAÚJO, 

corresponde a  

acordo de vontades opostas, realizado intuitu personae, consensual, comutativo e 

sinalagmático, do qual participa a administração pública, para a produção de 

obrigações que envolvam finalidade pública, ou não contrariem o interesse público, 

contendo explícita ou implicitamente cláusulas de privilégio que o submetem a 

regime jurídico de direito administrativo, informado por princípios publicísticos, 

colocando a Administração em posição de supremacia no ajuste.
271 

 

  Esta definição é compartilhada por CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO ao rotular o 

contrato administrativo como 

  

tipo de avença travada entre a Administração e terceiros na qual, por força de lei, de 

cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições 

preestabelecidas assujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse público, 

ressalvados os interesses patrimoniais do contratante privado.
272

  

 

  Nestes ajustes, incidem regras e princípios inerentes ao Direito Público, pautado pela 

relação vertical mantida com particulares, com incidência subsidiária do Direito Privado, que 

não se confundem com os denominados contratos de Direito Privado da Administração, que, 

apesar de sujeitos à Lei de Licitações para seleção impessoal da proposta mais vantajosa à 

Administração, tem sua disciplina inteiramente conferida pelo Direito Privado, sem a 

incidência de regras exorbitantes que coloquem a Administração Pública contratante em 

posição de vantagem, a exemplo do que sucede nos contratos de locação
273

 e compra e venda 

de bens, que contemplam relação horizontal entre as partes. 
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 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 678-679. 
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 Ibid., p. 672. 
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 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 592-593. 
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 Registre-se, como exemplo, a possibilidade de o Estado figurar como locatário em contrato de locação de 

imóvel urbano e se sujeitar, na íntegra, às regras jurídicas prescritas na Lei Federal 8.245/91, inclusive com a 

possibilidade de decretação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e demais encargos da locação, ainda 
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artigo 24, X da Lei Federal 8.666/93. Nestes casos, descabe à Administração, por exemplo, constranger o 

locador a aguardar a falta de pagamento de aluguéis pelo prazo de até 90 dias consecutivos, como indiretamente 

autoriza o artigo 78, XV da Lei Federal 8.666/93, ao impedir a resolução de contrato administrativo em caso de 

não pagamento, pelo período supramencionado, de obrigação financeira prevista em contrato. 
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  Diferentemente dos contratos privados da Administração, os contratos administrativos 

são marcados pela possibilidade de desestabilização do vínculo jurídico por iniciativa 

fundamentada da Administração Pública, mediante incidência de cláusulas exorbitantes 

previstas em lei, em especial as prescritas no artigo 58 da Lei Federal 8.666/93, que permitem 

a alteração e resolução unilateral de contratos, sua fiscalização direta e aplicação de sanções 

administrativas autoexecutáveis em caso de descumprimento de obrigações legais e 

contratuais
274

, prerrogativas que foram expressamente contempladas no artigo 104 da nova 

Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021). 

 Por sua vez, os contratos administrativos inserem-se na categoria jurídica do negócio 

jurídico, que, segundo ANTÔNIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, corresponde a “todo fato jurídico 

consistente em declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os efeitos 

designados como queridos, respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia 

impostos pela norma jurídica que sobre ele incide”, não se tratando de um simples fato, mas 

de declaração de vontade permeada por circunstâncias negociais, que fazem com que seja 

socialmente reconhecida como apta à produção de efeitos jurídicos
275

. 

  Enquanto pertencente à categoria jurídica dos contratos, o licenciamento de marcas da 

Administração Pública deve preencher os requisitos de existência e validade prescritos no 

artigo 104 do Código Civil, ou seja, a presença de agente capaz, objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável e forma prescrita e não defesa em lei legislação civil. Contudo, 

em razão da incidência de regime jurídico próprio, pautado por regras de Direito Público, 

fazem-se presentes outros requisitos, que lhe são próprios, que impactam sua existência, 

validade e eficácia. 

  Quanto ao agente, além da capacidade para a prática de atos da vida civil (art. 166, I, 

do Código Civil), ele também deve ter competência para autorizar o licenciamento da marca, 

entendida esta como “atribuição legal a entidade, órgão ou agente público do poder de atuar 

em determinado campo, editar certo tipo de ato jurídico ou desempenhar certa classe de 
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 Artigo  58, Lei Federal 8.666/93: “O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei 

confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: I - modificá-los, unilateralmente, para melhor 
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atividade”
276

. Nesse passo, o artigo 41 do Código Civil reconhece ao Estado capacidade 

jurídica para contrair direitos e obrigações, por intermédio de agentes públicos competentes 

que devem estar regularmente investidos em cargos, empregos ou funções públicas. Vale 

dizer: os entes federativos e os representantes das entidades que compõem a Administração 

direta somente poderão praticar atos administrativos ou celebrar contratos se o fizerem em 

conformidade com as competências que lhe forem conferidas, não se tratando, portanto, de 

mero impulso volitivo, mas o exercício de vontade normativa, segundo regras expressas cuja 

desobediência conduzirá o ato ou negócio jurídico à invalidade. 

  Quanto ao objeto, o ato ou negócio jurídico administrativo reclama sua licitude, 

possibilidade e determinabilidade, com destaque à sua adequação ao ordenamento jurídico e à 

satisfação do interesse público, que deverão ser suficientemente motivados pela autoridade 

administrativa competente para autorizar seu licenciamento, além de reclamarem precisa 

identificação para permitir efetiva fiscalização de seu emprego regular pelo licenciado. 

  Quanto à forma, o licenciamento de marca da Administração Pública deve ser com 

observância à forma escrita, por força do artigo 62 da Lei Federal 8.666/93
277

, tratando-se de 

negócio jurídico solene. Quanto ao prazo de vigência, ajustes celebrados antes da entrada em 

vigor da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021) terão prazo de 

vigência de, no máximo de 60 meses, por expressa determinação do artigo 57, inciso II da Lei 

Federal 8.666/93, sendo necessária, após este interregno, a realização de nova licitação ou 

contratação direta por dispensa ou inexigibilidade do certame. Com o início de vigência da 

nova Lei de Licitações, o prazo máximo de vigência de contratos administrativos celebrados 

sob sua égide passou a 10 anos, conforme dispõe seu artigo 107
278

. 

  Além destes requisitos, o contrato administrativo de licenciamento reclama outros dois 

requisitos de validade que lhe são especiais: o motivo, que corresponde à situação de fato ou 

de direito que justifica a atuação administrativa, que, se for falso ou contrário ao interesse 
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 Artigo 62, Lei Federal 8.666/93. “O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de 
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público, fulminará a validade do ato ou negócio jurídico administrativo (teoria dos motivos 

determinantes) e a finalidade, pelo qual o bem jurídico objetivado pelo ato deve coincidir com 

o interesse público, sob pena de desvio de finalidade ou desvio de poder, apenáveis segundo a 

legislação de combate à corrupção, com destaque à Lei de Improbidade Administrativa (Lei 

Federal 8429/92) e Lei Anticorrupção (Lei Federal 12.846/13). De acordo com EDMIR NETTO 

DE ARAÚJO, tais requisitos, embora pouco relevantes ao Direito Privado, compõem, a 

legalidade interna ou subjetiva dos atos e negócio jurídicos administrativos
279

, e devem ser 

respeitados quando do licenciamento de marcas da Administração Pública, sob as penas da 

lei. 

  Por sua vez, o plano da eficácia dos atos e negócios jurídicos administrativos é 

composto por atributos que também lhe são próprios. Ao passo que nos negócios jurídicos 

privados defere-se às partes a pactuação de elementos acidentais que interferem na produção 

de seus efeitos (termo, encargo e modo), o plano administrativo também conta com fatores 

próprios de eficácia, conhecidos como atributos do ato administrativo, que decorre de um 

caro princípio que norteia o regime jurídico de Direito Público, qual seja, a supremacia do 

interesse público. Embora haja na doutrina apontamentos não coincidentes sobre quais seriam 

estes atributos, merecem destaque os seguintes atributos do ato administrativo, no qual se 

inserem os contratos celebrados pela Administração Pública: imperatividade, segundo o qual 

os atos administrativos comportam observância obrigatória, enquanto corolário do exercício 

do poder público pelas autoridades legitimadas a atender ao interesse público; presunção de 

legitimidade, pois os autos administrativos são, presumidamente, legítimos e verdadeiros até 

prova em contrário e autoexecutoriedade, pois a Administração Pública, diferentemente do 

particular, tem o poder de fazer cumprir suas ordens e determinações presumidamente 

legítimas e atentas ao interesse público
280

, atributos que se mostram evidentes na disciplina 

jurídica dos contratos administrativos e que justificam a presença, nos contratos de 

licenciamento de marcas da Administração Pública, de cláusulas exorbitantes. 
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3.7.1  Cláusulas exorbitantes que compõem o contrato administrativo de licenciamento de 

marcas da Administração Pública 

 

  O contrato de licenciamento de marcas da Administração Pública, embora sobre 

grande inflexão de regras oriundas do Direito Privado, com destaque às que disciplinam a 

aquisição da propriedade da marca através de registro e possibilidade de sua exploração 

econômica, desde que registradas ou ao menos depositadas junto ao Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (art. 139, Lei Federal 9.279/96), contempla cláusulas que colocam a 

Administração Pública em situação de maior poder em face do particular contemplado com a 

licença de seu uso. 

  Trata-se, portanto, de contrato administrativo na estrita acepção do termo, com 

incidência, no que couber, das cláusulas exorbitantes prescritas no artigo 58 da Lei Federal 

8.666/93 e, futuramente, no artigo 104 da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° 

de abril de 2021). Nesse passo, a Administração goza da prerrogativa de mediante prévia 

justificativa calcada no interesse público: i. impor unilateralmente a alteração qualitativa ou 

quantitativa de contrato administrativo, observados, neste último caso, os limites de 25% para 

fornecimento de bens e prestação de serviços ou até 50% para reforma de edifício ou 

equipamento, incidentes sobre o valor original e atualizado do contrato (art. 65, I e § 1º, Lei 

Federal 8.666/93); ii. rescindir unilateralmente o contrato administrativo com fundamento em 

uma das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, com destaque à resolução 

unilateral fundada em razões de interesse público devidamente motivado (inciso XII), por ser 

a mais largamente utilizada para a extinção de vínculos contratuais hígidos e pontualmente 

cumpridos pelo particular; iii. fiscalizar diretamente a qualidade da prestação do serviço ou 

fornecimento de bens, através da designação de gestor especialmente incumbido deste mister; 

e iv. aplicar sanções administrativas por descumprimento de obrigações inerentes à avença, 

todas previstas em espécie pela lei (arts. 86
281

 e 87
282

, Lei Federal 8.666/93 e art. 7º da Lei 
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 Artigo 86, Lei Federal 8.666/93: “O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à 

multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. § 1
o
 A multa a que alude este 

artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas 

nesta Lei. § 2
o
 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo 

contratado. § 3
o
 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração 

ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente”. Este comando continua vigente pelo prazo de dois anos 

contados da publicação da nova Lei de Licitações (art. 193, II, Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021), que 

regula a penalidade de multa no seu artigo 156, II e § 3º.  
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 Artigo 87, Lei Federal 8.666/93: “Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma 

prevista no instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de participação em licitação e 
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Federal 10.520/02
283

, que regula o pregão eletrônico) e regulamentadas, para fins de 

individualização da pena, por atos administrativos publicados pelos entes políticos, seus 

Ministérios e Secretarias e entes da Administração indireta, a exemplo de portarias e 

resoluções que veiculam, por exemplo, os critérios objetivos de fixação de multa e 

quantificação do tempo de duração das penalidades restritivas do direito de licitar, a exemplo 

da suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por até 2 anos (art. 87, inciso III, Lei Federal 8.666/93
284

) e impedimento de 

licitar por até 5 anos para os casos que envolvam a modalidade licitatória pregão (art. 7º, Lei 

Federal 10.520/02
285

). 

  Confira-se, neste ponto específico, as cláusulas contratuais exorbitantes identificadas 

nos cases nacionais de licenciamento de marcas públicas relativos à UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA FRONTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL (UFFS) e EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO 

HORIZONTE S/A (BELOTUR), pactuadas antes da vigência da nova Lei de Licitações (Lei 

Federal 14.133, de 1° de abril de 2021): 

 

                                                                                                                                                         
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. § 1
o
 Se a multa aplicada for superior ao 

valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. § 2
o
 As sanções previstas 

nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia 

do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. § 3
o
 A sanção estabelecida no inciso IV 

deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o 

caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, 

podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação”. Este comando continua vigente pelo 

prazo de dois anos contados da publicação da nova Lei de Licitações (art. 193, II, Lei Federal 14.133, de 1° de 

abril de 2021), que prevê as modalidades de penalidade administrativa no seu artigo 156.  
283

 Artigo 7º , Lei Federal 10.520/02: “Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.” Este comando continua vigente pelo 

prazo de dois anos contados da publicação da nova Lei de Licitações (art. 193, II, Lei Federal 14.133, de 1° de 

abril 2021), que prevê as modalidades de penalidade administrativa, aplicáveis também ao pregão, no seu artigo 

156. 
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 Este comando continua vigente pelo prazo de dois anos contados da publicação da nova Lei de Licitações 

(art. 193, II, Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021), que regula a penalidade de impedimento de licitar e 

contratar com a Administração Pública no seu artigo 156, III e § 4º, com ampliação do prazo de suspensão de 

dois para três anos.   
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(art. 193, II, Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021), que regula a penalidade de impedimento de licitar e 
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de cinco para três anos. 
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Quadro 1 - Quadro comparativo entre contratos de licenciamento de marcas da UFFS e 

BELOTUR 

  UFFS BELOTUR 

Rescisão 

unilateral 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL Este 

contrato fica vinculado aos termos do 

edital da Concorrência nº 003/2010. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA São partes 

integrantes deste contrato o edital da 

Concorrência nº 003/2010 e seus 09 

(nove) anexos, bem como a proposta 

apresentada pela licenciada.(...) 

19 – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

19.1 A ocorrência de quaisquer das 

hipóteses previstas nos incisos I a 

XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 

1993, ensejará a rescisão do contrato. 

19.2 Os casos de rescisão contratual 

serão formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurado o prévio 

contraditório e a ampla defesa. 19.3 A 

rescisão do contrato poderá ser: 19.3.1 

Determinada por ato unilateral e escrito 

da Administração, nos casos 

enumerados nos incs. I a XII, e XVII e 

XVIII; 19.3.2 Amigável, por acordo 

entre as partes, reduzida a termo no 

processo, desde que haja conveniência 

para a Administração; 19.3.3 Judicial, 

nos termos da legislação. 19.4 A 

rescisão administrativa ou amigável 

deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 19.5 Quando a rescisão 

ocorrer com base nos incs. XII a XVII 

do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, 

sem que haja culpa da LICENCIADA, 

será esta ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver 

sofrido. 

CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO 

9.1. O presente Contrato poderá ser 

rescindido: I - Sem ônus para quaisquer 

das partes, antes da expiração do prazo 

contratual, se a Licenciada incidir em 

falência ou recuperação 

judicial/extrajudicial ou for 

desapropriada, desde que o interesse 

prove que o novo estado torne 

impossível a satisfação das obrigações 

aqui assumidas, ou resulte em severo 

prejuízo do seu fundo de comércio; II - 

Caso uma das partes se torne 

inadimplente no desempenho de 

quaisquer de suas obrigações estipuladas 

neste contrato, e deixe de sanar esse 

inadimplemento dentro de 60 (sessenta) 

dias, a contar do recebimento de 

notificação escrita a respeito do mesmo, 

expedida pela outra contratante, a parte 

prejudicada poderá rescindir o presente 

contrato mediante notificação por 

escrito; III – Por acordo entre as partes, 

desde que reduzida a termo e haja 

conveniência para a administração 

pública; IV - Por interesse da 

administração pública, nos termos do art. 

79 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993. 

Fiscalização CLÁUSULA SÉTIMA – DO 

ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO Durante o período 

de vigência deste contrato, a produção, 

a comercialização e a prestação de 

contas serão acompanhadas e 

fiscalizadas por representante da UFFS, 

para tanto instituída, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-la e 

subsidiá-la de informações pertinentes 

a essa atribuição. (...) 22 – DA 

FISCALIZAÇÃO 22.1 Os atos 

praticados pela licenciada bem como os 

produtos comercializados por ela, serão 

objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação por 

representante da UFFS, para este fim 

especialmente designado, com as 

atribuições específicas determinadas na 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA 

FISCALIZAÇÃO 10.1. Assiste à 

BELOTUR o direito de controlar as 

especificações, natureza e qualidade dos 

produtos com a Marca Pampulha 

fabricados e comercializados pela 

empresa licenciada. 10.2. A empresa 

licenciada deverá aceitar a fiscalização a 

ser realizada pela BELOTUR, 

comprometendo-se a cooperar com essa 

fiscalização e a atender a todas as 

orientações a ela dirigidas. 10.3. A 

fiscalização compreende a possibilidade 

da BELOTUR realizar inspeções 

periódicas, seja nos locais de venda, 

estoque ou fabricação, previamente 

agendadas ou não, devendo a licenciada 

apresentar toda a documentação que lhe 

for solicitada, fornecer amostras dos 
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Lei nº 8.666, de 1993. 22.2 O 

representante da Administração anotará 

em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com o 

andamento do contrato, determinando o 

que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 22.3 As 

decisões e providências que 

ultrapassarem a competência do 

representante da Administração 

deverão ser solicitadas a seus 

superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 22.4 

A LICENCIADA é responsável pelos 

danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento 

pelo órgão interessado. 22.5 O 

acompanhamento, o controle, a 

fiscalização e avaliação de que trata 

este item não excluem a 

responsabilidade da licitante e nem 

confere à UFFS, responsabilidade 

solidária, inclusive perante terceiros, 

por quaisquer irregularidades ou danos 

causados. 22.6 A UFFS reserva-se o 

direito de rejeitar, no todo ou em parte, 

os produtos apresentados pela licitante, 

quer por apresentar qualidade 

incompatível com a vinculação da 

imagem da instituição, quer por preço 

inexeqüível pela comunidade 

acadêmica. 22.7 As determinações e as 

solicitações formuladas pelo 

representante da LICENCIANTE, 

encarregado da fiscalização do 

contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela LICENCIADA, ou na 

impossibilidade, justificadas por 

escrito. 

produtos licenciados para análise, bem 

como receber a equipe de fiscalização da 

BELOTUR, independentemente de 

agendamento prévio. 10.4. A BELOTUR 

poderá terceirizar a função de 

fiscalização. 

Sanções 

administrativas 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – 

DAS SANÇÕES O descumprimento 

das obrigações contratuais sujeitará a 

licenciada, observado à garantia prévia 

de defesa, às seguintes sanções: I - 

Advertência; II - Pelo atraso 

injustificado no pagamento trimestral, 

da licença objeto da licitação, será 

aplicada multa de 0,33% (trinta e três 

centésimos por cento) por dia de atraso, 

incidente sobre o valor da parcela 

inadimplida da obrigação, limitada a 30 

(trinta) dias, a partir dos quais será 

causa de rescisão contratual. Contar-se-

á o prazo a partir do término da data 

fixada para o pagamento nas condições 

normais III - Multa de 10% (dez por 

CLÁUSULA OITAVA: DAS 

PENALIDADES 8.1. A Licenciante 

poderá aplicar as seguintes sanções, em 

caso de descumprimento parcial ou 

integral do presente contrato: i) 

Advertência escrita; ii) Multa no valor de 

2% do valor pago no mês anterior a título 

de royalty; iii) Suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; iv) 

Declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com a administração 

pública, 26 enquanto perdurarem os 

motivos determinantes de punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante 

a Licenciante. § Único - A aplicação das 
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cento) sobre o valor da parcela 

inadimplida, nos casos de qualquer 

outra situação de atraso das obrigações 

assumidas; IV - Suspensão temporária 

de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior 

a 2 (dois) anos; V - Declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar 

com a administração pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da lei. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA As 

sanções de multas poderão ser 

aplicadas concomitantemente com as 

demais, facultada a defesa prévia do 

interessado no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da data da 

notificação. SUBCLÁUSULA 

SEGUNDA As penalidades serão 

obrigatoriamente registradas no 

SICAF. SUBCLÁUSULA TERCEIRA 

As multas devidas e/ou prejuízos 

causados à LICENCIANTE serão 

acrescidos aos valores a serem pagos, 

ou recolhidos em favor da União, ou 

ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e 

cobrados judicialmente. 

sanções previstas nesta cláusula somente 

poderá ser realizada pelo Licenciante 

caso a Licenciada, após ser comunicada 

formalmente com 10 (dez) dias de 

antecedência para que cumpra a 

obrigação descumprida, não venha 

adimplir a respectiva obrigação. 

Fonte: UFFS (2010)
286

 e BELOTUR (2017)
287

 

 

  No que tange à rescisão do contrato de licenciamento, os dois ajustes acima ilustrados 

permitem sua desconstituição por ato unilateral da Administração, com fundamento nos 

artigos 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93, mediante decisão fundamentada da autoridade 

administrativa competente para declinar da relação contratual, garantido o contraditório e 

ampla defesa mediante regular processo administrativo (arts. 78, p. único e 79, p. 1º, Lei 

Federal 8.666/93). Com efeito, ainda que cumpra pontualmente suas obrigações contratuais, o 

licenciado poderá ser constrangido a independente de sua vontade, ver o contrato resolvido 

por ato da Administração, a exemplo da invocação, pela Administração Pública, de razões de 

interesse público a quem cabe justificar e subsumir a razão da denúncia a uma das hipóteses 

prescritas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93. Dentre elas, destaca-se o emprego de “razões 

de interesse público”, causa prescrita no inciso XII do referido comando legal, pautadas em 

                                                 
286

 Disponível em: http://antiga.uffs.edu.br/wp/wp-content/uploads/2010/07/Concorr%C3%AAncia.02.2010.-

Edital-Concess%C3%A3o-da-Marca-UFFS.pdf. Acesso em: 15 abr. 2020 
287

 BELO HORIZONTE (MG). Edital de Chamamento Público n°002/2017.[Seleção de Projetos de 

Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos]. Belo Horizonte: prefeitura de Belo Horizonte, 24 de 

agosto de 2017. 

http://antiga.uffs.edu.br/wp/wp-content/uploads/2010/07/Concorr%C3%AAncia.02.2010.-Edital-Concess%C3%A3o-da-Marca-UFFS.pdf
http://antiga.uffs.edu.br/wp/wp-content/uploads/2010/07/Concorr%C3%AAncia.02.2010.-Edital-Concess%C3%A3o-da-Marca-UFFS.pdf
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motivos que pertinem ao exame da conveniência e oportunidade de manutenção do vínculo, 

que não fogem ao controle jurisdicional e deverão ser suficientemente motivadas
288

. 

  De outra ponta, a rescisão unilateral do contrato administrativo, sob este fundamento e 

também nos casos enumerados nos incisos XIII a XVII, obriga a Administração Pública, nos 

termos do artigo 79, § 2º,  a reparar as perdas e danos experimentadas pelo licenciado, desde 

que não tenha concorrido com culpa ou não se tenha pactuado cláusula de não indenizar, 

reparação que poderá contemplar, também, a devolução de eventual garantia prestada, 

pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e pagamento do custo da 

desmobilização. 

  Quanto à fiscalização do contrato pelo ente público licenciante, ambos os ajustes 

permitem a verificação, mediante prévio aviso ou não, da operação mercantil do licenciado, 

com o principal escopo de aferir a qualidade dos produtos ou serviços que contam com a 

aposição de suas marcas e também apurar o ganho real auferido pelo licenciante, que serve de 

base de cálculo de incidência do percentual de royalties pactuados, enquanto expressão do 

direito expressamente atribuído ao licenciante por força do artigo 139 da Lei Federal 

9.279/96. Com efeito, além da regular e periódica prestação de contas devida pelo licenciado, 

este deve permitir a ampla fiscalização de sua escrituração contábil, sob pena de rescisão 

antecipada do ajuste por infração contratual (art. 78, incisos I e II, Lei Federal 8.666/93). 

  Quanto à aplicação de penalidades por descumprimento de obrigações contratuais, os 

dois ajustes fazem alusão às penalidades prescritas no artigo 87, incisos II, III e IV da Lei 

Federal 8.666/93, quais sejam, a multa, suspensão do direito de licitar por até 2 anos e 

declaração de inidoneidade, que reclamam prévia instauração de processo administrativo 

sancionatório, garantidos o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, XXXV, CF/88). 

  Além destas, poder-se-ia cogitar da possibilidade de aumento ou redução unilateral de 

seu quantitativo, observado o limite de 25% do valor original do contrato (art. 65, incisos I, 

alíneas “a” e “b” e § 1º, Lei Federal 8.666/93
289

), que poderia ser representado pelo acréscimo 

ou supressão dos itens de exploração definidos na proposta feita pelo licenciado, a critério da 

                                                 
288

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014, p. 1.106.  
289

 Artigo 65, Lei Federal 8.666/93: “Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: I - unilateralmente pela Administração: a) quando houver modificação do 

projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; b) quando necessária a 

modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos 

limites permitidos por esta Lei; (...)§ 1
o
  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite 

de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.” 
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Administração, que possam resultar em aumento ou perda de ganhos com a exploração 

econômica. Esta mesma possibilidade – com o mesmo percentual - foi contemplada no artigo 

124 da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021)
290

. 

  Tais indicativos confirmam ser o licenciamento de marcas públicas modalidade de 

contrato administrativo, sujeito à incidência de cláusulas exorbitantes ou de privilégio que 

colocam a Administração Pública em posição verticalmente superior ao particular, enquanto 

representação de um caro princípio norteador do regime jurídico de Direito Público: a 

supremacia do interesse público sobre o particular, que, se por um lado, legitimam a 

atribuição de prerrogativas à Administração Pública, por outro não afasta o dever de prestar a 

necessária contrapartida ao particular que, sem agir com culpa, ou não tendo pactuado 

cláusula de não indenizar, experimenta prejuízo decorrente de rescisão ou alteração unilateral, 

ainda que fundada na lei. 
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 Artigo 124, Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021 : “Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I 

do caput do art. 123 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se 

fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite 

para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).” 
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4 MECANISMOS DE PROTEÇÃO DAS MARCAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

4.1  O problema da contrafação das marcas da Administração Pública  

 

O atual estágio de informalidade da exploração de signos de titularidade da 

Administração – o que se credita à falta de sistematização dos mecanismos para sua regular 

exploração e controle – tem gerado situações que causam perplexidade, com prejuízo não só 

ao patrimônio imaterial público como à concorrência e aos direitos do consumidor, em que 

particulares chegam até mesmo a formalizar pedido de registro de marcas públicas 

consagradas para vinculá-las a atividades econômicas privadas. 

Os exemplos são muitos, alguns pitorescos. De início, vide ilustração abaixo de posto 

de combustíveis que, valendo-se do trade dress dos Postos BR
291

 (coloração verde e amarela), 

na verdade correspondia ao posto de combustíveis “13 R”, com alto potencial de confusão 

junto ao público consumidor
292

: 

 

Figura 26 - Exemplo de contrafação da marca “BR” 

 
              Fonte: Vara do Trabalho de Pederneiras 

 

  Além das marcas, há fornecedores que se apropriam indevidamente de siglas da 

Administração Pública para a composição de domínios eletrônicos privados, voltados à 

                                                 
291

 Sobre a marca Petrobras, confira-se CARMEM CARRIL, A alma da marca Petrobrás: significado e potencial 

comunicativo. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2004. 
292

 Imagem disponível em <http://varadotrabalhodepederneiras.blogspot.com/2011/01/dica-utilidade-publica-br-

ou-13r.html>. Acesso em: 07 dez. 2020. 

http://varadotrabalhodepederneiras.blogspot.com/2011/01/dica-utilidade-publica-br-ou-13r.html
http://varadotrabalhodepederneiras.blogspot.com/2011/01/dica-utilidade-publica-br-ou-13r.html
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captação de clientela mediante expediente apto a confundir usuários quanto à natureza não 

pública dos serviços oferecidos. 

  Muitos são os exemplos. No Estado de São Paulo, há registro da existência de 

escritórios de contabilidade que, nos seus sites e material de publicidade, valem-se da sigla do 

“Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo”  (CAUFESP) – que é um 

registro prévio e gratuito de fornecedores de produtos e serviços para a celebração de 

contratos com a Administração direta ou indireta, previsto no Decreto Estadual 52.205, de 27 

de setembro de 2007 – para oferecer a prestação do mesmo serviço, mas mediante pagamento, 

apresentando-se ao público consumidor com o emprego da expressão “CAUFESP” no seu 

endereço eletrônico e com aposição imagens de serviços públicos públicas, com clara 

violação ao princípio da boa-fé, por ser apto a induzir o consulente a acreditar que estaria a 

acessar um domínio de internet de titularidade da Administração. A imagem que segue ilustra, 

com maior propriedade, o que se afirma
293

: 

  

Figura 27 - Print de sítio eletrônico privado com exploração indevida da marca “CAUFESP” 

 

                                                 
293

 Após provocação do Estado de São Paulo, o sítio eletrônico recebeu nova denominação 

(<www.licitasp.com.br>), mas ainda ostenta elementos capazes de gerar confusão ao público destinatário quanto 

à natureza privada do serviço, com formatação muito assemelhada à imagem acima. Nesse sentido, confira-se o 

sítio eletrônico <www.licitasp.com.br>.  Acesso em: 07 dez. 2020.  

http://www.licitasp.com.br/
http://www.licitasp.com.br/
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 Outro exemplo deriva do uso não autorizado da marca da Companhia de Engenharia 

de Tráfego de São Paulo (CET) por empresa privada que atua no ramo de leilão de veículos, 

com claro potencial confusório, por empregar a logomarca do ente da Administração Pública 

e infundir a equivocada ideia de que se trataria de um sítio oficial de alienação de bens 

apreendidos por violação ao Código Brasileiro de Trânsito
294

: 

 

Figura 28 - Print de sítio eletrônico privado com exploração indevida da marca “CET” 

 

  

   Vide também caso de aproveitamento parasitário de domínio eletrônico do Estado de 

São Paulo que veicula o programa “Pitch Gov”, destinado à formalização de parcerias com 

empreendedores privados, selecionados por meio de procedimento de chamamento público 

regulado pela Lei Federal 13.019/15, para apresentação de soluções de gestão pública, além 

de promover start ups que desejem trabalhar com a Administração. O programa é divulgado 

através do sítio www.pitchgov.sp.gov.br, com a seguinte apresentação: 

                                                 
294

 Imagem disponível em <https://www.cetleiloes-saopaulo.com/br/>. Acesso em: 29 jan. 2021. A conduta, de 

tão grave, motivou a publicação de alerta pela empresa pública municipal, no seu sítio eletrônico, quanto à 

existência de empresas que se valem da sua marca e nome para promover fraudes on line, além de noticiar a 

adoção das medidas jurídicas necessárias ao combate ao seu aproveitamento parasitário. Nesse sentido, confira-

se <http://www.cetsp.com.br/consultas/atencao-para-falsos-leiloes-realizados-em-nome-da-cet.aspx>. Acesso 

em: 29 jan. 2021. 

 

http://www.pitchgov.sp.gov.br/
https://www.cetleiloes-saopaulo.com/br/
http://www.cetsp.com.br/consultas/atencao-para-falsos-leiloes-realizados-em-nome-da-cet.aspx
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Figura 29 - Print da tela inicial do sítio eletrônico público “PitchGov" 

 

 

 Todavia, constatou-se que empresa privada, valendo-se de idêntico nome no seu 

domínio eletrônico (“Pitch Gov”) não só buscava o registro da marca junto ao Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) como divulgava serviços privados, valendo-se de 

nome e identidade visual capazes de gerar confusão aos seus destinatários
295

: 

 

Figura 30 - Print da tela inicial do sítio eletrônico privado “PitchGov" 

 

  

                                                 
295

 O sítio eletrônico foi retirado do ar, após provocação do Estado de São Paulo. 
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Decerto, o uso não autorizado de marcas da Administração Pública direta e indireta e 

de suas siglas em domínios eletrônicos de internet não pode ficar à margem de proteção legal. 

Não se pode admitir que particulares – talvez encorajados pela equivocada crença de que bem 

público corresponda a res nullius - valham-se dos signos distintivos da Administração Pública 

direta ou indireta com o escopo de obter proveito econômico indevido, a partir de artifícios 

aptos a gerar confusão ao público destinatário.  

  É nesse plano que o tema da proteção jurídica das marcas e signos da Administração 

Pública, nos âmbitos administrativo, penal e civil, se coloca. Os exemplos aqui apresentados 

demonstram a importância do estudo dos mecanismos legais de proteção às marcas públicas – 

que tem natureza jurídica de monopólio – na esfera administrativa (análise prévia, pelo 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial, da registrabilidade de marcas e declaração 

administrativa de nulidade de registro feito em desacordo com as normas legais – arts. 

168/175, Lei Federal 9.279/96), penal (crimes contra a marca – arts. 189 e 190, Lei Federal 

9.279/96
296

) e, sobretudo para o escopo deste projeto de pesquisa, o aprofundamento das 

questões relativas à proteção da marca no âmbito civil, com menção a) aos mecanismos 

processuais destinados à imposição de obrigações de fazer e não fazer (v.g. retirada de 

produtos ou site do mercado com aposição indevida de marcas públicas não licenciadas 

proibição de seu uso em produtos ou eventos), relacionando-as com as tutelas provisórias de 

urgência prescritas nos artigos 294 a 310 do Código de Processo Civil e, em especial, à 

previsão de tutela antecedente e de busca e apreensão prescritas no artigo 209, §§ 1º e 2º da 

Lei Federal 9.279, de 14 de maio de 1996; e b) à responsabilidade civil pela prática de atos de 

contrafação e pirataria de marcas públicas, objeto de desdobramento no item seguinte. 

 

4.2  Proteção jurídica das marcas da Administração Pública 

 

  No direito brasileiro, a proteção à propriedade industrial tem por valor jurídico fonte o 

artigo 5º, XXIX da Constituição Federal
297

, ao assegurar, na forma da lei, os direitos de 

                                                 
296

 Artigo 189, Lei Federal 9.279/96. “Comete crime contra registro de marca quem: 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. Artigo190. 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.” 
297

 Artigo 5º, XXIX, CF/88: “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 
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autores de inventos industriais ao privilégio temporário de suas criações e a proteção às 

criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos 

distintivos, à luz do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país. 

Coube à Lei Federal 9.279/96 dar concreção ao comando constitucional ao prescrever uma 

série de mecanismos de proteção jurídica ao titular da propriedade industrial, na esteira dos 

tratados internacionais que regulam o tema. 

  Nesse prisma, a Convenção da União de Paris de 1883, no seu artigo 1º, n. 2, 

prescreve que  

a proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os 

modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou 

de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de 

proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência 

desleal. 

 

  Por sua vez, o artigo 16 do Acordo TRIPS atribui ao titular da marca o direito de 

impedir que terceiros, sem seu consentimento, a utilizem em operações comerciais sinais 

idênticos ou similares em produtos ou serviços para os quais a marca usurpada esteja 

registrada, com presunção relativa de confusão em caso de emprego de sinal idêntico
298

. 

  Além da exploração exclusiva, o registro da marca confere ao titular o direito de valer-

se dos mecanismos legais de proteção contra atos de aproveitamento parasitário praticados 

por terceiro que venha a empregar marca idêntica ou semelhante em produtos ou serviços. 

Trata-se da contrafação, que, segundo DENIS BORGES BARBOSA, corresponde à violação de 

marca registrada, mediante reprodução, no todo ou em parte, de seu conteúdo, bem como por 

imitação, quando apta a induzir confusão
299

.  

  GAMA CERQUEIRA destaca que três são as modalidades de contrafação: a reprodução, 

que se materializa com a cópia pura e simples, servil, sem disfarces, no todo ou em parte, de 

uma marca alheia; a imitação, que corresponde à reprodução disfarçada da marca, mas 

                                                                                                                                                         
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do 

País.” 
298

 Artigo 16, 1º, Acordo TRIPS: “O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que 

terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou 

serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa 

resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á 

uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios 

existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso.” 
299

 BARBOSA, Denis Borges. Da contrafação de marcas. Disponível em <https://silo.tips/download/assim-a-

contrafaao-cobre-tres-modalidades-principais>, p. 2. Acesso em: 11 mai. 2021. 
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mantendo-se o que lhe é característico na essência e a usurpação, que se materializa com a 

aplicação de uma marca em produto ou serviço de procedência diversa
300

.  

  Em todas estas hipóteses, o simples potencial de causar confusão materializa violação 

à propriedade marcária caracteriza o ato ilícito em âmbito civil, administrativo e penal. 

Afinal, como bem registra WALDEMAR FERREIRA, 

 

imitar a marca de outrem não é, portanto, simples e fielmente reproduzi-la, nos 

pormenores e no conjunto. É arremedá-la. É desfigurá-la, criando outra que, pôsto 

seja dela diferente, mantenha com ela tal semelhança ou contenha tantos de seus 

elementos característicos que facilmente se confunda uma com a outra
301

,  

 

conduta que merece reprimenda jurídica por caracterizar ato ilícito e contrário ao dever de 

lealdade que deve nortear o comportamento humano. 

  Nesse sentido, o artigo 189, incisos I e II da Lei Federal 9.279/96, tipifica como crime 

as condutas de reproduzir ou imitar, sem prévia autorização do titular, marca registrada, bem 

como alterar marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado
302

. 

Também comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou 

expõe à venda, oculta ou tem estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida 

ou imitada, de outrem, no todo ou em parte, nos termos do artigo 190 do mesmo diploma 

legal
303

. 

  Note-se que as infrações penais supramencionadas fazem referência a marcas 

registradas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), mas tal não significa 

que a violação a marcas não registradas fique à margem de punição criminal. Com efeito, o 

aproveitamento parasitário de marcas não registradas caracteriza ato de concorrência desleal, 

também definido como crime pelo artigo 195, incisos IV e V da Lei Federal 9.279/96
304

. 

                                                 
300

 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial: das marcas de fábrica e de comércio, do 

nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal. 

Atualizador Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. 2, tomo 2, p. 190. 
301

 FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1962, v. 6, p. 599. 
302

 Artigo 189, Lei Federal 9.279/96. “Comete crime contra registro de marca quem: 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.” 
303

 Artigo 190, Lei Federal 9.279/96. “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.” 
304

 Artigo 195, Lei Federal 9.279/96: “Comete crime de concorrência desleal quem: (...) 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 oferece à 

venda ou tem em estoque produto com essas referências”. 
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  No que tange aos signos da Administração Pública, o artigo 191 da Lei Federal 

9.279/96 tipifica como crime o uso não autorizado, no todo ou em parte, de “armas, brasões 

ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, para fins privados, em marcas, 

título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas 

reproduções ou imitações com fins econômicos.” Tem-se aqui mais uma proibição, agora no 

âmbito penal, ao uso não licenciado de signos próprios da Administração Pública, 

independente de prévio registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que visa 

em tese demover particulares de seu uso parasitário, em muito obstaculizado pelo curto prazo 

de prescrição da pretensão punitiva do Estado que, na hipótese do artigo 191 da Lei Federal 

9.279/96, é de apenas 3 anos (art. 190, V do Código Penal) e, por que não dizer, da pouco 

expressiva atuação das autoridades responsáveis pela correlata persecução penal. 

  A par da proteção no âmbito penal, o controle administrativo da exploração das 

marcas constitui relevante mecanismo preventivo de litígios e lesão a direitos dos titulares de 

marcas. Nesse passo, o papel exercido pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL (INPI) é preponderante para se evitar pretensões de aquisição de propriedade 

marcária que viole não só a legislação brasileira de propriedade industrial como as regras 

prescritas em tratados e convenções internacionais que versam sobre a matéria. 

 

4.2.1  Mecanismos administrativos: o papel do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(INPI) 

 

  Criado pela Lei Federal 5.648/70, o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL (INPI) é autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços, que tem por missão institucional, definida no seu artigo 2º,  “executar, no 

âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função 

social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de 

assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre 

propriedade industrial”. Compete-lhe, precipuamente, a análise técnica e administrativa de 

pedidos de registro de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de 

computador e topografias de circuitos, as concessões de patentes e as averbações de contratos 

de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia
305

. 

                                                 
305

 PAES, P. R. Tavares. Propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 4-5. Vide também o sítio 

eletrônico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
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  No que tange às marcas, compete à Autarquia Federal aferir a presença dos requisitos 

legais autorizadores do respectivo registro, em especial a não incidência de uma ou algumas 

das hipóteses impeditivas relacionadas no artigo 124 da Lei Federal 9.279/96. Em atenção ao 

artigo 155 da mesma lei, o pedido de registro deve fazer referência a um único sinal distintivo 

por vez, e deverá ser instruído com requerimento em língua portuguesa, que contenha a 

descrição técnica da marca segundo a Classificação Internacional de Viena (inciso I), 

etiquetas, se o caso (inciso II) e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito 

em favor do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (inciso III). Se houver juntada de 

documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do 

depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o 

documento (§ único). 

  Feito o pedido, ele será objeto de exame preliminar de admissibilidade pelo INPI e, se 

corretamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua 

apresentação (art. 156, Lei Federal 9.279/96). Eventuais inconsistências sanáveis poderão ser 

supridas pelo interessado, por provocação do INPI, no prazo de 5 dias, sob pena de 

inexistência (art. 155, caput Lei Federal 9.279/96), consignando-se que o cumprimento 

satisfatório das exigências feitas pela autarquia federal fará com que o depósito seja reputado 

feito na data da apresentação do pedido original (art. 155, § único). 

  Admitido o pedido de registro, o requerimento será publicado em Diário Oficial para 

apresentação de eventual oposição por terceiros interessados, notadamente para que, no prazo 

de 60 dias, ofereçam resistência a eventual pedido feito com violação à propriedade marcária 

precedente (art. 158, LPI). Havendo oposição formal, o depositante será intimado para 

manifestação, também no prazo de 60 dias (art. 158, § único, LPI). 

  Decorridos os prazos legais com ou sem oposição, o INPI dará início ao exame de 

registrabilidade da marca depositada, sendo ainda possível a formulação de novas exigências, 

que deverão ser respondidas no prazo de 60 dias, cujo não atendimento implicará no 

arquivamento definitivo do pedido.  

  E, nos termos do artigo 160 da Lei Federal 9.279/96, será proferida decisão concessiva 

ou não do pedido de marca, sendo que, em caso de deferimento, o Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial emitirá o respectivo certificado de registro (art. 161, LPI), que conterá 

“a marca, número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos 

ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira” (art. 164, LPI) desde que 

                                                                                                                                                         
<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_licei

dade_do_sinal_marc%C3%A1rio>. Acesso em: 06 jul. 2020. 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
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comprovado o pagamento da taxa devida à autarquia federal, no prazo de 60 (sessenta) dias 

contados do deferimento (art. 162, LPI). 

  É através deste procedimento que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

assume relevante papel preventivo contra tentativas indevidas de registro, por particular, de 

marcas de titularidade da Administração Pública. A ousadia é tamanha que até a expressão 

“INPI” já foi objeto de pedido de registro junto àquela autarquia federal
306

, negado por razões 

evidentes. E, mais do que isso, competirá ao INPI a fiscalização administrativa prévia da não 

incidência de pedido feito por particular que viole as regras proibitivas de registro constantes 

do artigo 124 da Lei Federal 9.279/96, com destaque às hipóteses aplicáveis à Administração 

Pública que constam de seus incisos I, IV, XI e XIV. 

 

4.2.1.1  Irregistrabilidade de símbolos representativos de Estado. Artigo 124, I da Lei Federal 

9.279/96 

 

   Nos termos do artigo 124, I da Lei Federal 9.279/96, impede-se o registro de marcas 

que se refiram a brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumentos 

oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva 

designação, figura ou imitação
307

.  

  JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES define cada um destes elementos que distinguem o 

Estado dos particulares, sendo por demais oportuna colacionar sua descrição:  

 

De uma forma geral podemos entender como brasão a insígnia ou distintivo, de 

pessoa ou família nobre, conferidos em regra por merecimento; armas são os 

emblemas que servem de sinais distintivos a um indivíduo, a uma família, cidade ou 

corporação. Em verdade, a proibição se refere as ‘armas’ de um Estado, de uma 

cidade, de uma corporação etc. e não as demais armas como sendo a espada, o 

machado, a adaga, o punhal, o dardo, a lança, o arco, a flecha, o fuzil, a espingarda 

etc.; a medalha é uma chapa de metal, ordinariamente redonda e que apresenta 

geralmente numa das faces (anverso) a figura de alguma personagem, a perspectiva 

de algum edifício, monumento ou obra de arte etc. As primeiras, evidentemente não 

poderão ser suscetíveis de registro, a não ser que haja autorização expressa da 

autoridade competente para essa finalidade. As outras, isto é, as medalhas 

representativas de prêmios, distinções e outros, conferidas por exposições, concursos 

e similares são utilizadas com mais regularidade nos rótulos e/ou envoltórios de 

bebidas e de produtos alimentícios; bandeira é o distintivo da nação, corporação, 

partido etc., é o estandarte, o pendão, o lábaro e, logicamente, a nação, o Estado, o 

Município, o partido, as entidades de classe. Não devem mesmo ser alvo de registro 

                                                 
306

 Os pedidos foram rejeitados. Nesse sentido, vide 

<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>. Acesso em: 09 dez. 2017. 
307

 Artigo 124, I Lei Federal 9.279/96: “Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, 

emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a 

respectiva designação, figura ou imitação”. 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController
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e bem assim as suas aproximações ou semelhanças, quer nacionais, quer 

estrangeiras; emblema é a figura simbólica, a representação de uma ideia, pela figura 

de um objeto que a simboliza. É o atributo, objeto que acompanha ordinariamente 

certas figuras alegóricas; os emblemas da força, da realeza etc. É uma síntese, o 

símbolo, a figura, a representação de uma ideia; distintivo é o sinal característico, a 

insígnia, o emblema etc. Compreendem pequenas peças de metal, ouro, prata e 

similares que são colocadas nas lapelas dos paletós dos homens e nas golas, blusas e 

casacos de mulheres; monumento é qualquer obra erigida em honra a alguém para 

comemorar algum acontecimento notável.
308

 

   

O impedimento, de acordo com o MANUAL DE MARCAS DO INSTITUTO NACIONAL DE 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL, tem natureza absoluta, a impedir requerimento de registro pelo 

ente público que lhe for titular ou por particular que conte com expressa anuência dele, até 

porque o texto do artigo 124, I da Lei Federal 9.279/96 não prescreve nenhuma distinção, o 

que não significa dizer que seu uso não possa ser em tese atribuído, via contrato de 

licenciamento, a particulares
309

.  

  Não obstante a rigidez do comando proibitivo, a análise empírica da aplicação desta 

norma tem mostrado que são autorizados registros de marcas, formulados por particulares, 

que contenham na sua apresentação estes elementos. Especial destaque merece a utilização 

estilizada de símbolos e monumentos oficiais, de titularidade da Administração Pública, em 

que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) tem admitido o registro, desde que 

se constate “suficiente estilização” do signo público, que deverá ter caráter secundário em 

relação ao conjunto marcário apresentado pelo particular
310,311

. Nesse sentido, os exemplos 

                                                 
308

 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1997, p. 185. 
309

 Nesse sentido o Manual de Marcas do INPI, 3ª edição, 2ª revisão, p. 99: “A proibição contida neste inciso é 

de caráter absoluto, não autorizando o registro sequer com o consentimento do país em questão. Assim, a 

proibição pelo inciso I do art. 124 da LPI ao pedido de registro de marca que reproduza ou imite um símbolo 

nacional se estende a qualquer requerente, inclusive ao próprio Estado Nacional. A leitura do dispositivo legal 

indica que não há distinção entre as espécies de requerente, uma vez que o mesmo estabelece proibição de 

caráter absoluto, não importando se há autorização expressa da entidade representada pelo símbolo oficial. Sua 

utilização, no entanto, não é vedada, e a proteção de tais símbolos está prevista no art. 6º ter da  CUP” (g.n.). 

Disponível em 

<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_licei

dade_do_sinal_marc%C3%A1rio>, p. 99. Acesso em: 09 jul. 2020. 
310

 Nesse sentido, vide o seguinte trecho do Manual de Marcas do INPI, 3ª edição, 2ª revisão, p. 103: “Em caso 

de suficiente estilização das imagens oficiais ou de seus elementos, apenas sugerindo o símbolo oficial, o sinal 

marcário passa a ser passível de registro, devendo, todavia, ser observadas outras proibições legais relativas ao 

sinal em exame. Na análise de sinais em que estejam contidas estilizações de monumentos e bandeiras, são 

levados em consideração, na análise da registrabilidade, os seguintes fatores: a) Grau da estilização (imagem 

total ou parcial, simplificação, distorção ou reposicionamento dos elementos constitutivos) e singularidade do 

monumento ou bandeira; b) Função evocativa do símbolo em relação à origem ou natureza dos 

produtos/serviços. Trata-se do uso de elementos presentes em símbolos ou monumentos oficiais de 

país/localidade comumente relacionada com o produto ou serviço que o sinal visa assinalar, como serviços de 

alimentação ou cursos de idiomas, por exemplo. Enquadra-se neste caso o uso de cores de bandeira ou de partes 

estilizadas de monumentos, brasões e outros símbolos oficiais desde que não induza o público a erro quanto à 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Referencias#Tratados-internacionais
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
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abaixo, extraídos do Manual de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que 

ilustram, respectivamente, a Ponte “Hercílio Luz” em Florianópolis-SC e a bandeira do Brasil 

estilizadas: 

Figura 31 - Exemplos de símbolos nacionais registráveis 

 
     Fonte: INPI, 2020

312
  

 

  Este entendimento é ratificado pela clássica lição de EUGENE POUILLET, que, embora 

negue a possibilidade de aquisição, por particular, dos signos distintivos de países, admite-a 

desde que seu titular associe ao signo outros elementos que venham a formar um novo 

conjunto de imagem, citando, como exemplo, julgado do Tribunal Civil de Seine de 30 de 

junho de 1869, que versou sobre a reivindicação lícita de marca estilizada que contava com o 

emprego des armes d’Angleterre.
313

 O mesmo entendimento é estendido à representação de 

prédios e monumentos públicos, cuja propriedade somente pode ser atribuída ao particular, 

                                                                                                                                                         
origem dos produtos ou serviços assinalados. c) Função secundária do símbolo em relação ao conjunto marcário 

requerido. O monumento/bandeira pode fazer parte apenas como adorno ou como parte integrante do conjunto. 

d) Falsa vinculação com o estado nacional. A marca não pode parecer ser patrocinada por um país, por 

exemplo.”. Disponível em 

<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_licei

dade_do_sinal_marc%C3%A1rio>, p. 103. Acesso em: 09 jul. 2020.  
311

 E, sob a perspectiva do direito de autor, EDUARDO ALTOMARE ARIENTE entende não ser objeto de direitos 

exclusivos “as representações de obras e monumentos instalados em logradouros públicos para fins de pinturas, 

fotografias e obras audiovisuais”, por representarem ícones culturais de cidades e países. ARIENTE, Eduardo 

Altomare. A função social da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 147. 
312

 Fonte: Manual de Marcas do INPI, 3ª edição, 2ª revisão, 02/07/2020. Disponível em 

<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_licei

dade_do_sinal_marc%C3%A1rio>, p. 105. Acesso em: 09 jul. 2020. 
313

 POUILLET, Eugene. Traite des marques de fabrique et de la concurrence déloyale. 6. ed. Paris: Marchal & 

Billard, 1912, p. 54-55. 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
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mediante registro, desde que conte com suficiente emprego de um “ponto de vista 

artístico”
314

. 

  Ainda assim, deve-se ter especial cautela na apreciação do pedido de registro a fim de 

que a marca, embora estilizada, não traduza potencial confusório, sob pena de violação ao 

inciso X do artigo 124 da Lei Federal 9.279/96, que proíbe o registro de “sinal que induza a 

falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou 

serviço a que a marca se destina”. 

 

4.2.1.2  Irregistrabilidade de designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não 

requerido o registro pela própria entidade ou órgão público. Artigo 124, IV da Lei Federal 

9.279/96 

 

  Nos termos do artigo 124, IV da Lei Federal 9.279/96, a designação ou sigla de 

entidade ou órgão público não comporta registro por iniciativa de particular
315

, norma que tem 

por clara finalidade evitar que o destinatário final de um determinado produto ou serviço 

suponha estar obtendo algo fornecido pela Administração Pública, quando não é isso que 

ocorre em realidade. 

  Apesar da clareza do dispositivo legal, é relativamente comum encontrar junto ao 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial requerimentos de registro de marca que 

reproduzam, total o parcialmente, estas modalidades de signos que individualizam o Poder 

Público. 

  Marcas como CAUFESP
316

, INPI
317

 e INMETRO
318

 já foram objeto de pedido de 

registro por particulares, todos indeferidos por reproduzirem, total ou parcialmente, marcas da 

Administração Pública capazes de gerar confusão derivada de aproveitamento parasitário.  

 Contudo, por expressa autorização conferida pela parte final do artigo 124, IV da Lei 

Federal 9.279/96, tem-se notado aumento de registro de marcas da Administração Pública 

requeridas por seus titulares. Nesse sentido – e para além dos exemplos já apresentados no 

                                                 
314

 Ibid., p. 58. 
315

 Artigo124, IV Lei Federal 9.279/96: “Não são registráveis como marca: (...)  IV - designação ou sigla de 

entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;” 
316

 Vide casos de indeferimento de registro, por particular, da marca CAUFESP em 

<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>. Acesso em: 09 jul. 2020. 
317

 Vide casos de indeferimento de registro, por particular, da marca INPI em 

<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>. Acesso em: 09 jul. 2020. 
318

    Vide casos de indeferimento de registro da marca INMETRO, formulado por particulares que atuam no 

ramo de metrologia e verificação de conformidade: 

<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>. Acesso em: 09 jul. 2020. 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController


150 

 

 

 

capítulo 2 desta tese – mencione-se o deferimento do registro, pelo Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial, das marcas INMETRO
319

 e IPEM do Estado do Paraná
320

: 

Figura 32 - Print do registro da marca “Inmetro” junto ao INPI 

 
Fonte: INPI. 

 

Figura 33 - Print do registro da marca “IPEM” junto ao INPI 

 
Fonte: INPI. 

                                                 
319

 Disponível em 

<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3370432>.  Acesso 

em: 09 jul. 2020. 
320

 Disponível em 

<https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2514929>. Acesso 

em: 09 jul. 2020. 

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3370432
https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2514929
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 Com efeito, qualquer tentativa de registro, por iniciativa de particular, de signos 

próprios da Administração Pública direta e indireta, deve ser objeto de repressão 

administrativa a cargo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com lastro no artigo 

124, IV da Lei Federal 9.279/96. E a proteção se faz pertinente independente de prévio 

registro do signo, vez que a propriedade das marcas da Administração Pública decorrem não 

só de seu registro formal, mas também de sua afetação à prestação ou atividade de natureza 

pública, afigurando-se inaceitável eventual reclamo de titularidade de signos públicos pelo 

singelo argumento da ausência do registro constitutivo a que fazem menção os artigos 122 e 

seguintes da Lei Federal 9.279/96. 

  Em reforço à regra protetiva, específica às marcas da Administração Pública direta e 

indireta prescrita no artigo 124, IV da Lei Federal 9.279/96, a questão também pode ser 

analisada à luz da regra proibitiva constante de seu artigo 124, XIX, que proíbe o registro de 

marca que caracterize “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 associação com marca alheia”. 

 

4.2.1.3  Irregistrabilidade de reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada 

para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza. Artigo 124, inciso XI da Lei Federal 

9.279/96 

 

  No exercício do poder de polícia, a Administração Pública exerce atos de fiscalização 

e controle de conformidade de produtos ou serviços colocados no mercado, a exemplo de 

verificações metrológicas e sanitárias. Estes atos, em regra, são identificados por signos que 

lhe são próprios, com o escopo de permitir à sociedade pronta identificação da prévia 

submissão do produto ou serviço ao crivo da autoridade pública competente.  

  É o caso, por exemplo, dos selos expedidos pelo INSTITUTO NACIONAL DE 

METROLOGIA (INMETRO) e pelos demais integrantes da Rede Brasileira de Metrologia Legal 

e Qualidade (RBMLQ), dentre eles O INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO (IPEM-SP), autarquia estadual criada pela Lei Estadual 9.286/95 integrante da Rede 

Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ), tem por missão promover a 

fiscalização e certificação metrológica da indústria e comércio em todo o Estado de São 

Paulo, por delegação conferida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO): 
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Figura 34 - Exemplos de selos de certificação utilizados pelo Inmetro 

  
                        Fonte: INMETRO

321
 

 

  A atuação estatal no campo da metrologia, obrigatória por força do artigo art. 22, VI 

da CF/88 e da Lei Federal 9.933, de 20 de dezembro de 1999, é indispensável para o regular 

exercício da atividade empresarial no mercado interno e externo, notadamente no campo da 

certificação compulsória de produtos e serviços, protegendo o setor produtivo contra atos de 

concorrência desleal. Protege-se, também, o consumidor contra a inserção, no mercado, de 

produtos em desconformidade com as regras técnicas de metrologia, segurança e qualidade. 

  E a aposição de selos de conformidade em produtos ou serviços, com a veiculação de 

signos próprios dos entes públicos de fiscalização, tem por principal escopo dar ostensividade 

ao fato de que se submeteram a prévio controle normológico de conformidade, e, por 

consequência, conferir maior segurança de uso por seus destinatários finais. 

  Justamente para evitar indevida confusão, o artigo 124, XI da Lei Federal 9.279/96 

proíbe o registro de marcas que venham a reproduzir, total ou parcialmente, signos de cunho 

oficial regularmente adotados para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza
322

. 

 Todavia, urge registrar entendimento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

sobre a limitação deste impedimento a produtos ou serviços cujo objeto ou ramo de atuação 

no mercado sejam idênticos ou aproximados ao objeto executado pelos titulares destes signos 

públicos de conformidade, de modo que, ausente similitude de ramos capaz de gerar 

confusão, tem-se admitido o registro.
323

 

  Nesse sentido, vide informação constante do MANUAL DE MARCAS DO INSTITUTO 

NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL que, ao se debruçar sobre o selo do Serviço de 

                                                 
321

 Fonte: sítio eletrônico do INMETRO <https://www4.inmetro.gov.br/>. Acesso em: 07 dez. 2020. 
322

 Artigo 124, XI, Lei Federal 9.279/96: Não são registráveis como marca: (...) XI - reprodução ou imitação de 

cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza. 
323

 “Para fins de aplicação desta regra legal, leva-se em consideração o produto ou o serviço a ser assinalado. 

Isso significa que, se o sinal visa a distinguir produto ou serviço que não guarda qualquer relação com o produto 

ou serviço para o qual o cunho oficial é adotado, será ele passível de registro como marca. Caso contrário, o sinal 

não será passível de registro, ainda que acompanhado de elementos outros que sejam tecnicamente registráveis.” 

In Manual de Marcas do INPI. 3. ed., p. 104. Disponível em 

<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_licei

dade_do_sinal_marc%C3%A1rio>. Acesso em: 09 jul. 2020. 

https://www4.inmetro.gov.br/
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
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Inspeção Federal de segurança alimentar (S.I.F), de titularidade do Ministério da Agricultura 

(União Federal), firmou entendimento de que o uso do selo de qualidade utilizado pelo poder 

público é vetado apenas se houver risco de confusão no campo de atuação comercial, o que, 

no caso concreto, não se constatou quando do emprego da mesma sigla para designar empresa 

produtora de espetáculos artísticos: 

 
Figura 35 - Exemplos de registrabilidade/ irregistrabilidade de marcas alusivas a selos públicos de 

certificação de qualidade 

 
              Fonte: INPI, 2020

324
 

 

4.2.1.4  Irregistrabilidade de reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país. Artigo 

124, inciso XIV da Lei Federal 9.279/96 

 

  Nos termos do artigo 124, XIV da Lei Federal 9.279/96, proíbe-se o registro de marcas 

que reproduzam, no todo ou em parte, título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país.
325

 A norma busca evitar 

confusão entre marcas privadas e moedas ou título correntes no Brasil ou no exterior. Nesse 

sentido, o Manual de Marcas do INPI traz os seguintes exemplos de incidência da regra 

proibitiva: 

 

                                                 
324

 Fonte: Manual de Marcas do INPI, 3ª edição, 4ª revisão, jan./2021, p. 110. Disponível em 

<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_licei

dade_do_sinal_marc%C3%A1rio>. Acesso em: 05 mai. 2021. 
325

 Artigo 124, XIV, Lei Federal 9.279/96: “Não são registráveis como marca: (...) XIV - reprodução ou imitação 

de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou 

de país.” 

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
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Figura 36 - Exemplos de registrabilidade/ irregistrabilidade de marcas alusivas a moedas 

 
                 Fonte: INPI,2020

326
 

 

  Note-se que se o requerimento feito por particular não versar sobre produtos ou 

serviços relacionados ao título ou moeda de uso corrente no Brasil ou exterior, o Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial tem autorizado seu registro. Admite-se o registro, 

outrossim, de títulos e moedas retirados de circulação, a exemplo de moedas e cédulas de 

moedas em desuso como as pesetas espanholas: 

 

Figura 37 - Exemplo de registrabilidade de marca alusiva a moeda estrangeira fora de circulação 

 
                      Fonte: INPI, 2020

327
 

 

 

 

                                                 
326

 Fonte: Manual de Marcas do INPI, 3ª edição, 2ª revisão, 02/07/2020, p. 107. Disponível em 

<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_licei

dade_do_sinal_marc%C3%A1rio>. Acesso em: 09 jul. 2020.  
327

 Fonte: Manual de Marcas do INPI, 3ª edição, 2ª revisão, 02-07-2020, p. 108. Disponível em 

<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_licei

dade_do_sinal_marc%C3%A1rio>. Acesso em: 09 jul. 2020.  

http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B708_An%C3%A1lise_do_requisito_de_liceidade_do_sinal_marc%C3%A1rio
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4.2.1.5  Irregistrabilidade de marca capaz de gerar confusão ou indevida associação com a 

Administração Pública (colidência). Artigo 124, inciso XIX da Lei Federal 9.279/96 

 

  O artigo 124, XIX da Lei Federal 9.279/96 impede o registro de marcas que possam 

potencialmente causar, no todo ou em parte, confusão ou associação com marca alheia, com 

ofensa ao atributo da distintividade das marcas e prejuízo ao seu titular, ao mercado e aos 

consumidores
328

. DENIS BORGES BARBOSA registra que haverá confusão “quando não 

podemos reconhecer as distinções, as diferenças; quando as coisas se tomam uma pelas 

outras; quando se misturam umas com as outras” e associação “nas hipóteses em que, mesmo 

não cabendo confusão – o consumidor não toma um signo por outro – há intensa relação 

simbólica entre uma marca e outra, ou assimilação entre a marca e a linguagem comum de um 

segmento de mercado, com risco de que o público possa entender que o signo tem como 

referência um produto ou serviço distinto do real, ou uma origem diversa da verdadeira”329
. 

 

  O prejuízo não precisa se consumar, basta que se aponte a possibilidade, o potencial de 

confusão, mediante exame minucioso, confronto entre a marca legítima e a semelhante, tarefa 

atribuída, no Brasil, ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI)
330

. 

  A identificação da colidência entre marcas segue critérios específicos. O Acordo 

TRIPS destaca que “no caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos, 

presumir-se-á uma possibilidade de confusão”. A comparação segue o método binário, em 

que se considera i. as semelhanças do conjunto, com destaque para seus elementos mais 

expressivos, e não aos detalhes; e ii. o impacto destas semelhanças em face do público a que é 

destinada, reputando-se colidentes marcas a) dotadas de similitude verbal; b) similitude 

figurativa; e c) associação de ideias
331

. Nesse passo, relevante destacar que a distintividade 

que se busca tutelar tem natureza relativa, vale dizer, dentro do mercado em que haja disputa 

em seus titulares, de pertinência de ramos de atuação econômica.  

                                                 
328

  Artigo 124, XIX, Lei Federal 9.279/96. “Não são registráveis como marca: (...) 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 associação com marca 

alheia”. 
329

 BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: Uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008, p. 90. 
330

 Nesse sentido, MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA: “Não é necessário que a confusão efetivamente se dê, basta a 

possibilidade, a qual entende-se existir sempre que as diferenças não se percebam sem minucioso exame e 

confrontação da marca legítima com a semelhante.” (OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. Direito de marcas. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 35.) 
331

 BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: Uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008, p. 90. 
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  A deslealdade no uso da marca é aferível no plano fático, em que se constata o 

emprego de signos com o escopo de captação indevida de clientela e aproveitamento 

parasitário de propriedade intelectual alheia. O artigo 10-bis da Convenção de Paris coíbe 

práticas comerciais que contrariem os usos honestos em matéria industrial ou comerciais, 

assim como o artigo 39 do Acordo TRIPS
332

, tratando-se de parâmetros básicos de 

constatação de potencial confusório que norteiam as legislações nacionais de proteção à 

propriedade industrial, a exemplo da Lei Federal 9.279/96, que estabelece como norte a 

profusão de práticas honestas no mercado, fundadas, sobretudo, no princípio da boa-fé. 

  Com efeito, qualquer tentativa de aproveitamento parasitário de marcas da 

Administração Pública, registradas ou não, caracterizará violação às regras impeditivas de 

registro prescritas no artigo 124, IV e XIX da Lei Federal 9.279/96, cabendo ao Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial, no exercício do controle administrativo da constituição da 

propriedade marcária, zelar pelo indeferimento de investidas indevidas de particulares sobre 

as marcas e demais signos distintivos que tocam à Administração Pública direta ou indireta, 

sob pena de disseminar confusão de identidade no plano social. 

 

4.2.2  Reconhecimento administrativo da nulidade de registro 

 

  O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ao avaliar e deferir pedidos de registro 

de marca, pratica atos administrativos que se submetem a requisitos de validade que lhe são 

próprios, com destaque à presença de agente público capaz e competente, objeto lícito, 

obediência à forma prescrita em lei e de motivação e finalidade. Eventual ato administrativo 

que contrarie estes requisitos deve ser objeto de revisão pela própria Administração, mediante 

provocação da parte interessada ou ex officio. 

                                                 
332

 Artigo 39, Acordo TRIPS: “1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no 

artigo 10 bis da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o 

parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o 

parágrafo 3 abaixo. 2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob 

seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a 

práticas comerciais honestas, desde que tal informação: a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em 

geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em 

questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes; b) tenha valor 

comercial por ser secreta; e c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa 

legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta. Os Membros que exijam a apresentação de 

resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como 

condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que 

utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os 

Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para 

proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos 

contra o uso comercial desleal.” 
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  Eventual concessão de registro de marca em desconformidade com os requisitos 

prescritos na Lei Federal 9.279/96 deverá ser desconstituído, por ofensa, sobretudo, ao 

princípio da legalidade, que norteia os atos praticados por todos os entes da Administração 

Pública (art. 37, caput CF/88), que buscam na lei seu principal fundamento de validade. 

 Como adverte EDMIR NETTO DE ARAÚJO, “a Administração não pode conviver com a 

ilegalidade de seu ato, em qualquer de seus aspectos (inclusive abuso, desvio ou excesso de 

poder)”
333

, a justificar a instituição de meios jurídicos para extirpar do universo jurídico atos 

ilegais, mediante autorrevisão de seus atos operacionalizado por mecanismos de controle 

interno, no exercício do que se convencionou denominar autotutela, que significa o “poder da 

Administração de prover o interesse público sem recorrer a autoridade a ela estranha, 

abrangendo também os poderes de anular, reformar e revogar atos administrativos, seja ex 

officio, seja por provocação de particulares interessados ou outras entidades”
 334

.  

  Este poder-dever é objeto de consagrado reconhecimento pela jurisprudência pátria, 

bem cristalizado pelas Súmulas 346 (“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos 

próprios atos”) e 473 (“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo 

de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 

casos, a apreciação judicial”), ambas do Supremo Tribunal Federal.  

  A possibilidade de autorrevisão dos atos administrativos mostra-se presente no âmbito 

da Lei de Propriedade Industrial. Nos termos do artigo 165 da Lei Federal 9.279/96, reputar-

se-á nulo todo e qualquer registro de marca feito em desacordo com a lei, invalidade que, por 

força de seu § 1°, poderá ser total ou parcial, subsistindo, neste último caso, o registro da 

parte reputada válida à luz do ordenamento jurídico. 

  Com efeito, em caso de concessão indevida de registro de marcas pleiteadas por 

particulares que vulnerem as regras impeditivas previstas no artigo 124 da Lei Federal 

9.279/96, deverá o Instituto Nacional de Propriedade Industrial proceder à sua invalidação, 

cujos efeitos retroagirão à data do depósito do pedido impugnado (art. 167, LPI), haja vista 

tratar-se de ato contrário ao princípio da legalidade e impassível de convalidação, a justificar a 

eficácia ex tunc da decisão que reconhece a invalidade. Assim, se por equívoco ou mesmo 

má-fé, for concedido a particular registro de signos próprios da Administração Pública, ainda 

que não previamente registrados, autoriza-se a revisão administrativa do ato concessivo a 

                                                 
333

 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 499-500. 
334

 ARAÚJO, loc. cit. 
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qualquer momento, por violação aos requisitos de validade que permeiam o ato e aos 

princípios que norteiam a Administração Pública. 

  Conforme artigo 169 da Lei Federal 9.279/96, o processo de nulidade junto ao 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial poderá ser instaurado de ofício ou mediante 

requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 dias contados da 

data da expedição do certificado de registro. Por não se tratar de prazo preclusivo, nada 

impede, em princípio, que a autorrevisão do ato administrativo concessivo ocorra após o 

decurso deste prazo, notadamente por versar sobre vício de legalidade e, portanto, impassível 

de convalescença, sendo, aliás, altamente recomendável que assim ocorra, enquanto medida 

relevante de redução da litigiosidade no plano judicial. E, ouvidas as partes interessadas no 

prazo de 60 dias, competirá ao presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

proferir decisão final (art. 171, LPI).   

  Todavia, se o esperado controle administrativo da legalidade de atos de registro de 

marca não se concretizar, ou resultar em resposta que não atenda ao interesse da parte que 

entende estar vulnerado seu direito de propriedade marcária, o reconhecimento da invalidade 

do ato concessivo poderá ser submetido ao controle jurisdicional, que comporta acionamento 

independente do acionamento da via administrativa de controle. 

 

4.3  Mecanismos processuais de defesa das marcas da Administração Pública em juízo 

 

 Pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, prescrito no artigo 5º, XXXV da 

Constituição Federal, nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito poderá ser excluída de 

apreciação pelo Poder Judiciário, a desobrigar, inclusive, o esgotamento da via administrativa 

como condição para ajuizamento da correlata ação judicial, como expressamente consagra o 

teor da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Nesse passo, o exercício do direito de ação 

é deferido àquele que, independente de ser titular de um direito subjetivo, busca junto à 

autoridade judiciária prestação jurisdicional, cuja respectiva tutela poderá ou não lhe ser 

atribuída
335

. 

                                                 
335

 HUMBERTO THEODORO JUNIOR diferencia prestação de tutela jurisdicional. Como sob a perspectiva da 

abstração e autonomia do processo o exercício do direito de ação independe do direito subjetivo pleiteado pela 

parte, o autor registra a diferença entre os conceitos de prestação jurisdicional – que corresponde ao direito de ter 

para si decisão judicial definitiva sobre uma dada questão, que poderá lhe ser favorável ou desfavorável segundo 

motivado critério jurisdicional – da tutela jurisdicional, que só será prestada “a quem realmente detenha o direito 

subjetivo invocado.” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 50. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009, p. 58). 
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  Por sua vez, a Emenda Constitucional 45/2004 fez inserir no texto constitucional o 

direito fundamental individual à duração razoável do processo, prescrito no seu artigo 5º, 

LXXVIII, com o escopo de garantir nos processos judiciais e administrativos “a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Tal regra, 

conjugada à regra da inafastabilidade da jurisdição, constituem vetores ao legislador 

infraconstitucional para que edite normas capazes a conferir concreção à celeridade e 

consequente efetividade na prestação jurisdicional
336

. 

 O exercício do direito fundamental de ação exige não apenas do Poder Judiciário, mas 

também dos Poderes Executivo e Legislativo, a instituição de mecanismos e técnicas 

processuais que oportunizem ao indivíduo a adequada tutela de seus interesses jurídicos, 

mediante criação de instrumentos normativos que tornem efetiva a satisfação de interesses 

jurídicos. Nessa linha, ARENHART, MARINONI e MITIDIERO registam que incumbe ao Estado 

oportunizar ao jurisdicionado mecanismos capazes de lhe proporcionar tutela jurisdicional 

capaz de garantir ou restabelecer, na medida do possível, o direito material dentro de um 

prazo razoável, a impor ao Estado o “dever de prestar tutela jurisdicional de modo efetivo e 

tempestivo”
337

. 

  O exercício do direito de ação, embora autônomo e abstrato
338

, reclama o 

preenchimento de pressupostos processuais e, em especial, de determinadas condições, cuja 

ausência prejudica o conhecimento do mérito da questão jurídica a ser debatida. Nesse plano, 

entende-se por condições da ação o conjunto de requisitos impostos pelo legislador para que 

se possa exigir, legitimamente e na espécie, o provimento jurisdicional, sendo elas o interesse 

de agir, legitimidade ad causam e possibilidade jurídica do pedido
339

, muito embora, 
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 ARENHART, Sérgio Cruz. MARINONI, Luiz Guilherme.  MITIDIERO, Daniel. O Novo Processo Civil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 124. 
337

 Ibid., p. 122. 
338

 É conhecida a polêmica travada entre WINDCHEID e MUTHER acerca da natureza do direito de ação. CANDIDO 

RANGEL DINAMARCO, ao se debruçar sobre o tema, assinala que as teorias unitárias, às quais aderiu WINDCHEID, 

“sustentam que as normas processuais se aliam às de natureza material para juntas proporcionarem a produção 

da norma concreta e o nascimento do direito subjetivo”, ao passo que a ideia dualista parte da premissa de que 

“com a lesão do direito, este não deixa de existir para ser substituído pela ação, mas subsiste ao lado desta e do 

direito do Estado a imposta ao autor da lesão a eliminação dos efeitos desta”.  Hodiernamente, prepondera a 

visão dualista do ordenamento jurídico, composto por duas categorias distintas de normas jurídicas – 

substantivas e processuais –  com ponto de partida nas lições de DEGENKOLB, posteriormente encampada por 

juristas de escol a exemplo de ALFREDO ROCCO, CHIOVENDA e LIEBMAN a referendar a ideia de que o direito de 

ação, por se desvincular do direito material, é autônomo e abstrato. (DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Fundamentos do processo civil moderno. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 283-285). No mesmo sentido, 

CINTRA, ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO; DINAMARCO, CÂNDIDO RANGEL; GRINOVER, ADA PELEGRINI. 

Teoria Geral do Processo. 30. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 275-276. 
339

 Ibid., p. 278-281.  
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hodiernamente, não se considere mais este último como condição da ação, por confundir-se 

com o próprio direito material a ser levado ao conhecimento jurisdicional
340

. 

  No plano da proteção marcária, terá legitimidade ativa para demandar em juízo em 

caso de violação aquele que “detiver o direito a seu uso exclusivo, com base em registro, 

depósito, notoriedade, pré-uso ou outra anterioridade qualquer”
341

, extensível ao licenciado ou 

cessionário da marca. A titularidade é demonstrada, em caso de registro ou depósito, mediante 

juntada do respectivo certificado, cópias da Revista de Propriedade Industrial nas quais sua 

concessão tiver sido publicada ou ainda um extrato do banco de dados no INPI com as 

informações relativas ao registro
342

. Por sua vez, terá legitimidade passiva todos aqueles que, 

de qualquer maneira, procederem ao aproveitamento parasitário de marca alheia, o que 

abrange todos os signos utilizados pela Administração Pública. 

  Para além do uso parasitário, o titular da propriedade ou direito de uso de uma marca 

poderá se opor a registro efetivado, de modo indevido, em favor de terceiro, a exemplo do que 

sucede nos casos de registro deferido em contrariedade às regras do artigo 124 da Lei Federal 

9.279/96. Nestas hipóteses, além do contrafator da marca, deverá figurar no polo passivo da 

ação o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), por ter aquiescido com registro 

viciado, a deslocar a competência para julgamento da lide à Justiça Federal (art. 175, Lei 

Federal 9.279/96), por se tratar de autarquia federal, tratando-se de hipótese de litisconsórcio 

necessário (art. 114 e 115, CPC/2015). 

  Por sua vez, o interesse processual corresponde à aferição do binômio necessidade e 

adequação de um determinado provimento jurisdicional à pretensão da parte, pressupondo a 

existência de lide, caracterizada, segundo ENRICO TULLIO LIEBMAN, pela existência de 

“qualquer conflito de interesses regulado pelo direito”
343

. Refere-se, de acordo com 

HUMBERTO THEODORO JUNIOR, a qualquer modalidade de prestação exigível em sede 

jurisdicional, a exemplo da “condenação a pagar, dar, fazer ou não fazer, constituição de uma 

nova situação jurídica, realização prática de uma prestação devida pelo réu e alguma medida 

de prevenção contra alterações na situação litigiosa que possam tornar ineficaz a prestação 

jurisdicional definitiva”
344

. Decerto, em caso de aproveitamento parasitário de marcas, o 
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 Nesse sentido, TESHEINER, JOSÉ MARIA ROSA; THAMAY, RENNAN FARIA KRÜGER. Teoria geral do 
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341
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2016, p. 273 
342

 SCHIMIDT, loc. cit. 
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 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 50. ed. São Paulo: Revista dos 
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artigo 130, III da Lei Federal 9.279/96 é expresso em autorizar o titular lesado a buscar a 

cessação do ato lesivo para zelar por sua integridade material e reputação, inclusive para 

efeito de reclamar perdas e danos, bem como de reclamar a desconstituição de registro 

indevido. 

  E, para a tutela destes interesses, o sistema processual brasileiro oferece ao titular do 

direito subjetivo violado mecanismos de proteção, com destaque às ações anulatória, 

adjudicatória e inibitória, além do mandado de segurança por violação a direito líquido e 

certo, que serão objeto de análise nos tópicos seguintes. 

 

4.3.1  Ação anulatória 

 

  O artigo 165 da Lei Federal 9.279/96 reputa nulo o registro de marca concedido pelo 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial em desacordo com as disposições previstas na lei. 

A invalidade, conforme seu § único, pode recair total ou parcialmente sobre o registro 

impugnado, sendo que, neste último caso, a parte subsistente da marca deve ser considerada 

registrável. 

  Dentre outras hipóteses de nulidade apontadas por PONTES DE MIRANDA
345

, destacam-

se os casos em que a lei pré-exclui a registrabilidade da marca, materializadas no direito 

industrial pátrio pelas regras impeditivas constantes do artigo 124 da Lei Federal 9.279/96, 

com efeitos que retroagem à data da sua concessão irregular (ex tunc), que tem por causa 

pedir a prévia existência do registro da marca e indevida concessão do respectivo registro pelo 

INPI
346

. 

  O meio processual adequado à tutela deste interesse jurídico, segundo PONTES DE 

MIRANDA, “dá-se por meio da ação de nulidade de registro, preponderantemente constitutiva 

negativa, com forte carga de mandamentalidade”
347

 e que, por este atributo, é denominada de 

ação anulatória pela praxis processual. 

 Apesar de versar sobre vício inconvalidável, o artigo 174 da Lei Federal 9.279/96 fixa 

prazo prescricional de 5 anos para a declaração da nulidade do registro de marca junto ao 

                                                 
345

 “A exemplo da irregistrabilidade de objetos passíveis de proteção não como marca, mas como modelo ou 

desenho industrial, de marca já usada por outrem, preterição de forma, violação a regra jurídica de competência.” 

(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Atualizador Carlos Henrique de 

Carvalho Froes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, tomo XVII. 2ª tiragem, p. 198-199). 
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 SCHIMIDT, Lélio Denicoli. Marcas. Aquisição exercício e extinção de direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2016, p. 280-281.  
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 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Atualizador por Carlos 

Henrique de Carvalho Froes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, tomo XVII. 2ª tiragem,  p. 205. 
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Instituto Nacional de Propriedade Industrial, contados da data da sua concessão, o que, prima 

facie, causa perplexidade, face ao disposto no artigo 169 do Código Civil no sentido de que “o 

negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do 

tempo”. 

  É conhecida a controvérsia doutrinária acerca da ineficácia do decurso do tempo 

diante de atos ou negócios jurídicos nulos. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA assevera que “a 

doutrina tradicional tem sustentado que, além de insanável, a nulidade é imprescritível, o 

que daria em que, por maior que fosse o tempo decorrido, sempre seria possível atacar o 

negócio jurídico: quod nullum est nullo lapsu temporis convalescere potest”
348

, a exemplo 

de HENRI CAPITANT, que, em referência à exceção de nulidade, aduz que “a jurisprudência 

atual considera a exceção como perpétua. Ela mantém em vigor a regra romana:  quae 

temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum.” (tradução nossa)
 349

.
 
Note-se 

que a tese da imprescritibilidade se refere à alegação da nulidade como matéria de defesa, e 

não para o ajuizamento de ação declaratória de nulidade, que, segundo MARCEL PLANIOL
350

, 

BAUDRY-LACANTINERIE & BARDE
351

, sujeita-a ao prazo de prescrição decenal nos termos do 

então vigente artigo 1304 do Código Civil Francês. 

 Mas a necessidade de se conferir segurança jurídica e estabilidade às relações sociais 

conduziu ao entendimento de que, embora nulos, atos inválidos se submetem a prazos 

prescricionais. No direito brasileiro, embora em regra imprescritíveis, os atos nulos podem se 

submeter a prazos prescricionais fixados na lei, a exemplo do prazo quinquenal para 

declaração judicial ou administrativa da nulidade de registro de marca indevidamente 

concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Nessa linha, PONTES DE 

MIRANDA, ao se referir a dispositivo de idêntico teor ao do artigo 165 da Lei Federal 

9.279/96, constante do artigo 156 do antigo Código da Propriedade Industrial
352

, registra que 
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 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, v. 1, p. 

406. 
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se trata de hipótese de nulidade, e não anulabilidade, “a despeito do prazo preclusivo que se 

estabelece no artigo 156, §1º, do Decreto-lei n. 7.903”
353

. 

  Contudo, se por um lado esta conclusão mostra-se cristalina no âmbito das marcas 

privadas, o mesmo não se pode afirmar das marcas da Administração Pública direta ou 

indireta. Por estarem afetadas à prestação de um serviço público, parece-nos que o registro 

concedido em dissonância com as regras proibitivas relacionadas no artigo 124 da Lei Federal 

9.279/96 não se submete a prazo prescricional, sob pena de criar modalidade de usucapião de 

bem público – e o registro da marca, no direito brasileiro, tem eficácia atributiva (art. 129, Lei 

Federal 9.279/96) – em contrariedade ao artigo 183, § 3º da Constituição Federal. Tal fato, 

vinculado à indisponibilidade do patrimônio e interesse públicos, impedem a legitimação de 

uso indevido de seus signos por particulares por meio de convalidação de registro concedido 

em contrariedade a norma de ordem pública, afirmação que subsiste mesmo no caso de 

eventual alegação, pelo particular, de pré-uso ou precedência, pois a apropriação 

administrativa do signo o torna público, independente de registro, face à sua afetação a 

atividades que interessam toda a coletividade. 

  Por sua vez, nos termos do artigo 175 da Lei Federal 9.279/96, a ação declaratória de 

nulidade de registro deve ser ajuizada perante a Justiça Federal, em face da necessidade de 

intervenção do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que, inclusive, tem legitimidade 

ativa para seu ajuizamento, ao lado daqueles que demonstrem legítimo interesse jurídico em 

impugnar registro de marca indevidamente concedida (art. 173, Lei Federal 9.279/96), com 

possibilidade de suspensão liminar, em sede de antecipação de tutela jurisdicional, “dos 

efeitos do registro e do uso da marca”, desde que atendidos os requisitos processuais 

pertinentes delineados nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, que 

disciplinam as tutelas de urgência e evidência.   

  No caso de ação movida por pessoa que sustente violação a direito marcário derivado 

de registro indevidamente concedido, deverão figurar no polo passivo da ação o titular do 

registro a ser impugnado e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), tratando-se 

de hipótese de litisconsórcio necessário, a atrair a competência da Justiça Federal por força do 

artigo 109, I CF/88 e do artigo 175 da Lei Federal 9.279/96.  

  Em tese, não haveria impedimento de cumulação desta pretensão desconstitutiva, 

endereçada também ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com perdas e danos, 

ainda que este último fosse atribuível apenas ao autor do ato de aproveitamento parasitário. 
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 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Atualizador Carlos Henrique de 
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Todavia, não é este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para quem a cumulação 

destes pedidos obriga seu conhecimento pelo mesmo juízo, o que não seria o caso da 

pretensão ressarcitória, a ser dirigida em face de quem foi favorecido pelo registro indevido 

perante a Justiça Estadual
354

, o que, segundo LÉLIO DENICOLI SCHMIDT, poderia ser 

contornado pleiteando-se do INPI, também, reparação de danos
355

. Com razão, o mesmo autor 

critica o entendimento da Corte, vez que a autarquia federal, ainda que não venha a integrar o 

polo passivo da demanda indenizatória, pode ser chamada à responsabilidade em ação 

regressiva, que invariavelmente tramitará perante a Justiça Federal, notadamente nos casos em 

que se constata que a concessão do registro impugnado deu-se sem a esperada cautela 

administrativa.  

  Além disso, como destacado no procedente voto vencido de lavra da Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI quando do julgamento do Recurso Especial 1.188.105-RJ, a pretensão de 

reparação de danos corresponde a “consequência necessária do uso indevido da marca”
356

, 
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 Nesse sentido, vide o Recurso Especial 1.188.105-RJ: “DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAR PEDIDO DE PERDAS E DANOS 
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Luis Felipe Salomão, j. 05/03/13). 
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 SCHIMIDT, Lélio Denicoli. Marcas. Aquisição exercício e extinção de direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
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prejuízos causados pela utilização ilegal da marca. Havendo, a meu ver, essa premissa transitada em julgado 
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afigurando-se, com a devida vênia, pouco proveitoso, antieconômico e ineficiente constranger 

a vítima do ato de aproveitamento parasitário à propositura de uma nova ação. 

  LÉLIO DENICOLI SCHMIDT destaca, ainda, outras quatro hipóteses que revelam 

interesse processual no ajuizamento de demanda judicial declaratória em matéria marcária, 

em especial para:  

a) declarar a irregistrabilidade de determinado pedido de registro de marca e 

condenar o INPI a indeferi-lo; b) declarar a existência de proteção especial 

decorrente da notoriedade ou alto renome da marca; c) declarar a inexistência de 

violação a uma marca alheia, quando o usuário tiver sido indevidamente notificado a 

se abster do uso; d) declarar a vulgarização de uma marca registrada e a existência 

do direito ao seu livre uso
357

.  

 

4.3.2  Tutela adjudicatória  

 

  Prescreve o artigo 166 da Lei Federal 9.279/96 que “o titular de uma marca registrada 

em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial 

poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos 

termos previstos no art. 6º, septies (1) daquela Convenção”
358

. Trata-se da denominada tutela 

adjudicatória, que pode se dar em sede administrativa ou judicial, mediante atribuição de 

registro já efetivado indevidamente por terceiro ao ser verdadeiro e legítimo titular. 

                                                                                                                                                         
(nulidade da marca usada com finalidade comercial), penso que só sobra liquidar esse dano alegado pela 

empresa. Portanto, considero que a competência da Justiça Federal é para toda a ação, uma vez que esse terceiro 

pedido é uma consequência do acolhimento dos outros dois. Penso, portanto, que está, com a devida vênia, 

compreendido na competência da Justiça Federal o julgamento da integralidade da causa, mesmo que o pedido, 

que é uma consequência daquele dirigido contra a autarquia, se volte apenas contra a empresa. Entendo que, no 

caso, esse pedido não é autônomo, porque ele, a meu ver, é uma consequência necessária do uso indevido da 

marca. Penso que essa ausência de danos apenas ocorreria se se comprovasse que não foi usada a marca 

colidente, o que não é sequer negado pela empresa ré. Exatamente pelo fato de haver um registro dado pelo INPI 

é que a autora foi obrigada a ajuizar essa ação perante a Justiça Federal. Ressalto que a competência, tanto da 

Justiça Estadual quanto da Justiça Federal, não é determinada em razão da matéria. Em muitos processos na 

Justiça Federal, pede-se, como consequência da postulada anulação de ato de autoridade federal, indenização a 

ser paga pelo particular beneficiado. A indenização necessariamente não haverá de ser suportada pelo ente 

federal. A circunstância de a condenação em indenização ser imposta somente ao litisconsorte particular não 

exclui esta parte do pedido da competência da Justiça Federal. Observo que não postula, aqui, indenização 

decorrente de tema afeto a ramo especializado do Poder Judiciário, como a Justiça do Trabalho ou Eleitoral. No 

caso ora em exame, ao meu ver, renovada vênia, não vejo como dissociar a pretensão que a empresa-autora 

deduz contra o INPI da pretensão que ela deduz, em caráter consequente, contra a empresa que se valeu do uso 

indevido da marca em sua atividade econômica.” (STJ, REsp. 1.188.105-RJ, 4ª Turma, Relator Ministro Luis 

Felipe Salomão, j. 05/03/13). 
357

 SCHIMIDT, Lélio Denicoli. Marcas. Aquisição exercício e extinção de direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2016, p. 297. 
358

 Artigo 6º, septies, CUP: “Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União 

pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses 

países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o 

permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o 

seu procedimento.” 
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   O vocábulo adjudicação significa, segundo RICARDO ARCOVERDE CREDIE, “ato 

judicial que tende a transferir determinada coisa do patrimônio de alguém para o de 

outrem”
359

, a exemplo do que sucede no processo de execução de quantia certa em que, após 

hasta pública sem licitantes, o credor exequente opta pela incorporação do bem constrito para 

a satisfação de todo ou parte do seu crédito, tendo ínsita a ideia de obrigação de dar, já que se 

trata de ato processual voltado à transferência da propriedade do devedor para o credor. 

Todavia, o mesmo autor adverte não haver identidade entre a adjudicação, enquanto ato 

processual, e a ação de adjudicação compulsória. Aquela tem por finalidade principal uma 

obrigação de dar consistente na transferência da propriedade, ao passo que nesta o que se 

pede é o suprimento judicial de uma obrigação de fazer indevidamente descumprida pelo 

alienante, a quem incumbiria, voluntariamente, atribuir a propriedade de uma marca 

indevidamente registrada ao seu legítimo titular. 

  Nessa linha, a ação de adjudicação compulsória de registro de marca, enquanto 

alternativa à declaração de nulidade do registro indevido feito por terceiro, destina-se a 

conferir ao titular de uma marca irregularmente registrada o direito de, ao invés de optar pela 

desconstituição do registro, reivindicar para si sua titularidade. Presta-se, segundo PONTES DE 

MIRANDA, a “pôr no lugar do usurpador a pessoa que tem direito à marca”
360

. 

  Neste caso, a sentença de procedência equivalerá ao título translativo da propriedade 

atribuída pelo respectivo registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), 

independente de manifestação de vontade da parte sucumbente em face de seu caráter sub-

rogatório, a revelar, segundo PONTES DE MIRANDA, carga preponderantemente mandamental e 

executiva, restrita à retificação do nome
361

. Esse efeito concreto, expressamente contemplado 

pelo artigo 501 do Código de Processo Civil
362

, impõe ao Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial o dever de cumprimento de uma obrigação de fazer, qual seja, a atribuição do 

                                                 
359

 CREDIE, Ricardo Arcoverde. Adjudicação compulsória. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 19. 
360

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Atualizador Carlos Henrique de 

Carvalho Froes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, tomo XVII, 2ª tiragem, p. 201. Confira-se, também, 

DENIS BORGES BARBOSA: “o art. 166 da Lei nº 9.279/96, de outro lado, tratando da nulidade de registro, ainda 

prevê que o titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da 

Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, 

nos termos previstos no Artigo 6°, septies, (1) daquela Convenção.  Assim, se, a despeito da irregistrabilidade 

mencionada, o direito tiver sido obtido, o titular terá a reivindicatória para – ao invés de desfazer o registro – 

havê-lo para si”. (BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: Uma perspectiva semiológica. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 300). 
361

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Atualizador Carlos Henrique de 

Carvalho Froes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, tomo XVII, 2ª tiragem, p. 202. Interessante registrar 

que PONTES DE MIRANDA se refere à ação de adjudicação como “ação de imissão”. 
362

 Artigo 501, Código de Processo Civil: “Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a 

sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração 

não emitida”. 
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registro da marca à parte vencedora da ação de adjudicação, sem o que o comando judicial 

não alcançará sua plena eficácia, haja vista a adesão do direito de propriedade industrial 

brasileiro ao sistema atributivo da propriedade marcária (art. 129, Lei Federal 9.279/96).  

 

4.3.3  Tutela inibitória e tutela específica 

 

  O exercício da tutela jurisdicional efetiva pressupõe satisfazer o interesse jurídico da 

parte ou, se possível, o bem da vida efetivamente pretendido
363

, enquanto direito fundamental 

hoje previsto no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, pois é objetivo do processo 

pavimentar ao indivíduo o caminho adequado para a restituição de um direito violado, na 

medida do possível, ao seu status quo ante, sob pena de não atender ao dever de efetividade 

imposto pelo poder constituinte derivado ao editar a Emenda Constitucional 45/2004. 

  HUMBERTO THEODORO JUNIOR destaca a existência de dois mecanismos de efetivação 

do direito da parte em face de outra que lhe seja devedora, quais sejam, a sub-rogação e a 

coação.
364

 Se por um lado a sub-rogação mostra-se pertinente e eficaz no plano do 

cumprimento de obrigações por quantia certa e de dar, com ingerência judicial direta sobre o 

patrimônio do devedor (a exemplo da penhora, arresto e sequestro de bens), no plano das 

obrigações de fazer ou não fazer, próprias de pedidos de natureza cominatória, essa 

efetividade não se faz presente. 

  A ideia da mera conversão de obrigações de cunho cominatório em perdas e danos é 

avessa a ideia de distribuição de justiça. Bastava ao devedor alegar a intangibilidade da 

vontade humana, inclusive por ato judicial, para se recusar ao cumprimento de uma obrigação 

de fazer ou não fazer, muitas vezes executáveis apenas por ele (obrigações infungíveis), e 

constranger seu credor a se contentar com a substituição da obrigação original por seu 

                                                 
363

 ADRIANO DE CUPIS diferencia bem da vida de interesse jurídico: “bem jurídico e direito subjetivo são, pois, 

duas entidades distintas; e não pode deixar de repelir-se a teoria segundo a qual o direito subjectivo seria pura e 

simplesmente a posição daquele a favor de quem a norma jurídica preceitua alguma coisa. (...) Na hipótese em 

que o sujeito não obedeça ao imperativo que lhe é dirigido, o melhor resultado seria o conseguimento do mesmo 

bem garantido pelo imperativo, sem ou contra a vontade do obrigado. Sucede, no entanto, que há alguns bens 

que não podem ser realizados dessa maneira – tais são aqueles bens que exigem um comportamento passivo da 

parte de uma determinada pessoa ou de uma generalidade de pessoas. (...) Quer isto dizer que o processo, se não 

poder assegurar o conseguimento dos bens da vida, da integridade física, da honra etc., pode perfeitamente 

assegurar, sob pedido do interessado, o conseguimento da quantia que representa o id quod interest.” (DE 

CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Tradução Adriano Vera Jardim e Antônio Miguel Caeiro. 

Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p. 38-39.)  
364

 TEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 

357. 
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equivalente em dinheiro
365

, por vezes obstaculizado pela insuficiência patrimonial do 

devedor. 

  Este cenário levou o legislador federal a editar a Lei Federal 8.952/94, que, dentre 

outros temas processuais, inseriu no texto do Código de Processo Civil de 1973 o artigo 461, 

que instituiu novo regime jurídico para a tutela específica de obrigações de fazer e não 

fazer
366

, voltadas a dar maior efetividade à satisfação dos direitos do credor destas 

modalidades de obrigação, mediante previsão da possibilidade de imposição de medidas de 

apoio, previstas no seus §§ 4º (multa) e 5º (busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, 

desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial, 

dentre outras medidas que se mostrarem pertinentes e necessárias),  para reforço ao 

cumprimento de determinações judiciais, passíveis de conversão em perdas e danos apenas no 

caso de requerimento expresso do credor ou absoluta impossibilidade de cumprimento da 

obrigação de fazer. Registre-se a possibilidade de aplicação das medidas de apoio também em 

sede de antecipação de tutela, outrora regulada pelo artigo 273 do Código de Processo Civil 

de 1973, que viessem a impor ao réu, antes da decisão de mérito definitiva, o cumprimento de 

obrigações de fazer ou não fazer cujo cumprimento passou a contar com o reforço das 

medidas de apoio supramencionadas, voltadas, como dito, ao efetivo cumprimento da 

obrigação tal qual requerida pela parte demandante, naquilo que foi jurídica e faticamente 

possível. 

  Essa lógica foi mantida pelo Código de Processo Civil de 2015 que, no seu artigo 536, 

caput, autoriza ao magistrado, de ofício ou mediante requerimento da parte, determinar as 

medidas de apoio necessárias à satisfação do exequente prescritas no seu § 1º, a exemplo da 

multa (astreintes), busca e apreensão, remoção de pessoas ou coisas, desfazimento de obras e 

o impedimento de atividade nociva, inclusive com a possibilidade de emprego de força 

policial para o cumprimento da medida. A multa, nos termos do artigo 537 do Código de 

Processo Civil, poderá ser determinada no curso de processo de conhecimento, em tutela 

provisória, na sentença e na fase de execução, “desde que seja suficiente e compatível com a 

                                                 
365

 Nesse sentido, confira-se o texto do artigo 633, inciso II do revogado Código Civil de 1973: “Se, no prazo 

fixado, o devedor não satisfizer a obrigação, é lícito ao credor, nos próprios autos do processo, requerer que ela 

seja executada à custa do devedor, ou haver perdas e danos; caso em que ela se converte em indenização.” A 

conversão em perdas e danos era mandatória em caso de obrigação de fazer ou não fazer infungível, haja vista a 

então vigente ideia de que o Estado não poderia constranger fisicamente o devedor ao cumprimento de sua 

obrigação, inconveniente que passou a ser combatido a partir de minirreforma ao Código de Processo Civil 

operada pela Lei Federal 8.952/94, que introduziu o instituto processual da tutela processual específica, prescrita 

no seu artigo 461. 
366

 Registre-se, também, a inserção do artigo 461-A no Código de Processo Civil de 1973, aplicável às 

obrigações de dar coisa certa, operada pela Lei Federal 10.444/04. 
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obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito”, além de 

comportar, nos termos de seu § 1º, revisão ou exclusão nos casos de sua demonstrada 

excessividade ou insuficiência, cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa 

causa para seu descumprimento. 

   Decerto, o emprego das medidas de apoio em matéria de propriedade industrial, em 

especial no plano marcário, mostra-se extremamente relevante. Um dos maiores – se não for o 

maior – interesse do proprietário de uma marca vulnerada por terceiro é fazer com que o ato 

lesivo efetivamente cesse, ou seja, que o contrafator persista na conduta de uso indevido de 

marcas de sua propriedade, mediante decisão judicial que lhe imponha obrigação de fazer ou 

não fazer, reforçada pelas medidas de apoio prescritas no Código de Processo Civil. 

 Vale dizer: o verdadeiro interesse do titular de uma marca é inibir seu uso indevido, 

mediante mecanismos processuais de tutela específica destinadas a conferir à parte satisfação 

ao interesse jurídico genuinamente pretendido, muito distante da singela conversão do 

preceito cominatório em perdas e danos. Através da tutela inibitória, busca-se persuadir o 

devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer imposta, mediante aplicação 

jurisdicional das medidas de apoio prescritas nos artigos 536 e 537 do Código de Processo 

Civil de 2015, pretensão que pode ser cumulada com perdas e danos materiais e morais
367

. 

  Nessa linha, os pedidos de proteção judicial de marcas sujeitas a aproveitamento 

parasitário veiculam, como regra, pedidos de imposição de obrigação de não fazer – proibição 

do uso da marca sem autorização legítima – reforçados por uma ou algumas das medidas de 

apoio prescritas no artigo 536 do Código de Processo Civil, a exemplo das astreintes, na 

forma de multa diária, e também da busca e apreensão e destruição de produtos com marcas 

contrafeitas sem prévio licenciamento, como forma de garantir a efetiva retirada destes 

produtos ilícitos do mercado. 

 E esta realidade não aflige apenas o setor privado, pois, infelizmente, é grande o 

número de empresários que se valem de signos da Administração Pública contrafeitos com o 

intuito de confundir e gerar proveito econômico indevido. Veja-se, por exemplo, recente ação 

judicial proposta pelo Estado de São Paulo em face de empresário individual
368

 que tem por 

                                                 
367

 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, 

p. 54. 
368

 Autos nº 1042667-57.2019.8.26.0506, 2ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto. Houve deferimento de 

liminar para impedir o prosseguimento do uso da marca, verbis: “Trata-se de ação de obrigação de não fazer, 

com pedido de tutela de urgência, movida pelo Estado de São Paulo, na qual se requer que o réu pare, 

imediatamente, de utilizar marca que, segundo alegado, é praticamente idêntica à do Corpo de Bombeiros. 

Decido. Analisando os argumentos do autor e documentos que acompanham a inicial, verifica-se, notadamente 

pelos elementos descritivos e pela simples comparação entre as imagens que o logotipo ora atacado é 
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objeto social o treinamento de bombeiros civis, mas que se apresenta como se fosse 

corporação pública, oferecendo cursos e atividades esportivas com o intuito de lucro: 

 

Figura 38 - Exemplo de uso indevido da marca “Bombeiros” 

 
 

   Note-se que a marca utilizada pelo empresário ostenta praticamente todos os 

elementos descritivos constantes da marca do Corpo de Bombeiros – tubos, mangueiras, 

chamas, escudo – assim descrita no site do INPI segundo a CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL 

DE VIENA
369

: 

 

 
Tabela 1 - Elementos descritivos da marca “Bombeiros”, segundo a Classificação Internacional de Viena 

Edição Código Descrição 

4 27.5.1 Letras apresentando um grafismo especial 

4 14.1.1 Tubos, mangueiras, calhas 

4 14.7.1 Martelos, marretas, macetes 

4 1.15.5 Chamas 

4 24.1.5 Escudos com outros elementos figurativos ou inscrições 

Fonte: OMPI 

 

 É evidente a tentativa de aproveitamento parasitário de uma marca pública dotada de 

grande prestígio. Ainda que não fosse registrada, sua afetação à prestação de um serviço 

público relevante impede que particular venha a sustentar a licitude da sua conduta sob o 

                                                                                                                                                         
praticamente igual ao do Corpo de Bombeiros, mudando apenas as letras e o formato do escudo. Assim, defiro a 

tutela de urgência e determino que o réu, em cinco dias da citação, abstenha-se de utilizar a imagem em questão 

em seu sítio eletrônico e em outros meios, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da 

cominação de crime de desobediência”. 
369

 A CLASSIFICAÇÃO DE VIENA é um sistema de classificação internacional dos elemento figurativos das marcas 

administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/vienna.htm
http://www.wipo.int/portal/index.html
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argumento do uso prévio ou mesmo do prévio registro, que, se existente, deverá ser 

desconstituído por violação à Lei Federal 9.279/96.  

  E o prazo prescricional para dedução do pedido de cessação de uso indevido de marcas 

em juízo, segundo firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é o de dez anos 

previsto no artigo 205 do Código Civil, contados, segundo a teoria da actio nata, do 

conhecimento da violação. É o que se infere, por exemplo, do decidido nos autos do Agravo 

Interno no Agravo em Recurso Especial 1.394.657-SC
370

 e Recurso Especial 1.696.899-RS
371

 

  Por sua vez, a causa de pedir remota na ação cominatória corresponde ao direito  

exclusivo que decorre do registro, e a causa de pedir próxima consiste no uso indevido da 

marca pelo réu
372

, registrando-se, por oportuno, a possibilidade de cumulação do pedido 

                                                 
370

 “PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.  POSSIBILIDADE.  PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE 

USO DE MARCA PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO   DO   DIREITO.   

ACÓRDÃO   RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 

83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é 

possível ao relator o julgamento   monocrático   de   recurso   inadmissível.  Ademais, a interposição do agravo 

interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, afasta a alegação de ofensa ao princípio da 

colegialidade. 2.  "A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o 

titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da 

'actio nata')” (STJ, Resp.  n.  1.696.899/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

18/9/2018, de 21/9/2018). 3.  Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de 

origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. O recurso especial não comporta o exame 

de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula 

n. 7/STJ. 5.  No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o agravante teve ciência do alegado uso 

indevido da marca no dia 19/8/1991. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas 

nos autos, o que é vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (g.n.) (STJ, Ag no 

Ag. REsp. 1.394.657-SC, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29/10/2019). 
371

 “RECURSO ESPECIAL.  PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE 

MARCA E NOME EMPRESARIAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO INIBITÓRIA. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO.  PRAZO DE  10 ANOS.  

REPARAÇÃO DE DANOS.  VIOLAÇÃO PERMANENTE. PRAZO DE 5 ANOS. MARCO INICIAL QUE SE 

RENOVA A CADA DIA. 1.  Ação ajuizada em 28/3/2011. Recursos especiais interpostos em 30/3/2017 e 

4/4/2017 e conclusos à Relatora em 29/9/2017. 2.  O propósito recursal é definir se as pretensões de abstenção de 

uso de marca e nome empresarial e de reparação de danos decorrentes da utilização não autorizada de sinais 

registrados estão prescritas. 3.  Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, devem ser rejeitados os embargos de 

declaração. 4.  A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do 

direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da acotio nata), 

incidindo sobre ela o prazo prescricional de 10 anos. 5. A notificação extrajudicial, no particular, constitui 

instrumento hábil  à  comprovação  de  que  o  alegado  uso  indevido  do  signo distintivo  era  conhecido  por  

seu titular, no mínimo, a partir da data  nela  aposta  (momento  em  que  poderia  ter  ajuizado a ação cabível),  o  

que  dá ensejo a reconhecer como prescrita a pretensão inibitória, em razão do decurso do prazo aplicável. 6.  O 

prazo prescricional para propositura de ação indenizatória por uso não autorizado de marca é quinquenal, sendo 

que seu termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado. Precedentes.” (STJ, REsp. 1.696.899-RS, 3ª 

Turma, Ministra Nancy Andrighi, j. 19/09/2018). 
372

 SCHIMIDT, Lélio Denicoli. Marcas. Aquisição, exercício e extinção de direitos. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2016, p. 280-281. 
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cominatório com perdas e danos e, também, cassação da inscrição estadual de contribuinte, 

com base no artigo 1º da Lei Estadual 12.279/06
373

. 

  E a tutela específica da pretensão cominatória, com a incidência de medidas de apoio, 

não se limita a provimentos jurisdicionais definitivos quanto ao mérito da causa. Afinal, como 

regra, a efetiva tutela jurisdicional do titular da marca contrafeita não se concretiza o 

encerramento natural do processo, já que a vítima do aproveitamento parasitário tem pressa 

em fazer cessar a lesão a direito, e, por ser destinatário do direito fundamental de ação 

pautado na efetividade e tempestividade da prestação jurisdicional, pode se valer dos 

instrumentos processuais instituídos pelo Poder Legislativo para lhe atribuir, com a necessária 

celeridade, o interesse jurídico perseguido.  

  E é nesta seara que se insere a aplicação das tutelas de urgência, previstas nos artigos 

300 a 310 do Código de Processo Civil, e de evidência, prevista no artigo 311 do diploma 

processual, combinados com o artigo 209 da Lei Federal 9.279/96 e 44 e 50 do Acordo 

TRIPS. Mas, antes de analisar seus pressupostos de deferimento, mister traçar um breve 

panorama das modalidades de tutela de urgência previstas no Código de Processo Civil de 

2015, porquanto úteis na tutela dos interesses jurídicos dos titulares de marca vitimados por 

aproveitamento parasitário. 

 

4.3.4  Tutela de urgência em matéria de proteção marcária 

 

  Enquanto signatário do Acordo TRIPS, o estado brasileiro comprometeu-se à 

implementação das medidas processuais adequadas para a tutela dos interesses dos titulares de 

direitos industriais, dentre eles as marcas. Nos termos de seu artigo 44, item 1, os países 

signatários estão obrigados a empoderar as autoridades judiciárias para determinar a 

contrafatores que desistam de inserir no mercado produtos que infrinjam os direitos de 

propriedade intelectual, após seu desembaraço aduaneiro, impondo-lhes penalidades e 

medidas reparatórias
374

. 

                                                 
373

 Artigo 1º, Lei Estadual 12.279/06: “Será cassada a eficácia da inscrição, no cadastro de contribuintes do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, do estabelecimento comercial que comercializar, 

adquirir, estocar ou expuser produtos falsificados ou contrabandeados.” 
374

 Artigo 44, Acordo TRIPS: “Artigo 44.  1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que uma parte 

cesse uma violação, inter alia para impedir a entrada nos canais de comércio sob sua jurisdição de bens 

importados que envolvam violação de um direito de propriedade intelectual, imediatamente após a liberação 

alfandegária de tais bens. Os Membros não estão obrigados a conceder este poder com relação a matéria 

protegida, que tenha sido adquirida ou encomendada por uma pessoa antes de saber, ou de ter motivos razoáveis 

para saber, que operar com essa matéria ensejaria a violação de um direito de propriedade intelectual. 2. Não 
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  Por sua vez, seu artigo 50 prescreve uma série de medidas processuais que devem ser 

atendidas pelos países signatários, em especial para atribuir autoridade ao Poder Judiciário 

para adoção de medidas preventivas à infração a qualquer direito de propriedade intelectual 

(alínea “a”) e de preservação de provas relevantes relativas à infração imputada à parte 

contrária, inclusive inaudita altera parte, para fazer cessar dano irreparável ao titular do 

direito intelectual, mediante demonstração razoável da existência do direito violado que 

mereça proteção ou que previna a continuidade do comportamento abusivo, sujeita à 

responsabilidade do requerente por danos causados à parte contrária em caso de revogação da 

medida
375

. 

  Em cumprimento a estas diretrizes, o Estado brasileiro disciplinou estes mecanismos 

processuais de urgência através do Código de Processo Civil, bem como por institutos 

jurídicos de proteção prescritos na Lei Federal 9.279/96. 

 

                                                                                                                                                         
obstante as demais disposições desta Parte e desde que respeitadas as disposições desta Parte e desde que 

respeitadas as disposições da Parte II, relativas especificamente à utilização por Governos, ou por terceiros 

autorizados por um Governo, sem a autorização do titular do direito, os Membros poderão limitar os remédios 

disponíveis contra tal uso ao pagamento de remuneração, conforme o disposto na alínea (h) do artigo 31. Nos 

outros casos, os remédios previstas nesta Parte serão aplicados ou, quando esses remédios forem incompatíveis 

com a legislação de um Membro, será possível obter sentenças declaratórias e compensação adequada.” 
375

 Artigo 50, Acordo TRIPS. “1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar medidas cautelares 

rápidas e eficazes: a) para evitar a ocorrência de uma violação de qualquer direito de propriedade intelectual em 

especial para evitar a entrada nos canais comerciais sobre sua jurisdição de bens, inclusive de bens importados, 

imediatamente após sua liberação alfandegária; b) para preservar provas relevantes relativas a uma alegada 

violação. 2. As autoridades judiciais terão o poder de adotar medidas cautelares, inaudita altera parte, quando 

apropriado em especial quando qualquer demora tenderá a provocar dano irreparável ao titular do direito, ou 

quando exista um risco comprovado de que as provas sejam destruídas. 3. As autoridades judiciais terão o poder 

de exigir que o requerente forneça todas as provas razoavelmente disponíveis de modo a se convencer com grau 

suficiente de certeza, que o requerente é o titular do direito e que seu direito está sendo violado ou que tal 

violação é iminente e de determinar que o requerente deposite uma caução ou garantia equivalente suficiente 

para proteger o réu e evitar abuso. 4. Quando medidas cautelares tenham sido adotadas inaudita altera parte, as 

partes afetadas serão notificadas sem demora, no mais tardar após a execução das medidas. Uma revisão, 

inclusive direito a ser ouvido, terá lugar mediante pedido do réu, com vistas a decidir , dentro de um prazo 

razoável após a notificação das medidas, se essas medidas serão alteradas, revogadas ou mantidas. 5. A 

autoridade que executará as medidas cautelares poderá requerer ao demandante que ele provenha outras 

informações necessárias à identificação dos bens pertinentes. 6. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4, as 

medidas cautelares adotadas com base nos parágrafos 1 e 2 serão revogadas ou deixarão de surtir efeito, quando 

assim requisitado pelo réu, se o processo conducente a uma decisão sobre o mérito do pedido não for iniciado 

dentro de um prazo razoável. Nos casos em que a legislação de um Membro assim o permitir, esse prazo será 

fixado pela autoridade judicial que determinou as medidas cautelares. Na ausência de sua fixação, o prazo não 

será superior a 20 dias úteis ou a 31 dias corridos, o que for maior. 7. Quando as medidas cautelares forem 

revogadas, ou quando elas expirarem em função de qualquer ato ou omissão por parte do demandante, ou quando 

for subseqüentemente verificado que não houve violação ou ameaça de violação a um direito de propriedade 

intelectual, as autoridades judiciais quando solicitadas pelo réu, terão o poder de determinar que o demandante 

forneça ao réu compensação adequada pelo dano causado por essas medidas. 8. Na medida em que qualquer 

medida cautelar possa ser determinada como decorrência de procedimentos administrativos, esses procedimentos 

conformar-se-ão a princípios substantivamente equivalentes aos estabelecidos nesta Seção.”  
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4.3.4.1  Tutela de urgência e evidência no Código de Processo Civil de 2015 

   

 Sob a perspectiva instrumental, o processo não constitui um fim em si mesmo, mas 

meio para a satisfação dos interesses jurídicos das partes que recorrem ao Poder Judiciário 

para obterem o reconhecimento de um determinado interesse juridicamente tutelado. 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO destaca que coube ao moderno processo civil oferecer aos 

destinatários do serviço jurisdicional (por ele rotulados de “consumidores”) mecanismos 

jurídicos que resultem em tutela jurisdicional mais eficiente, “num combate aberto ao 

conformismo judicial perante decisões não cumpridas ou mal cumpridas”
376

. 

 Dentre estes mecanismos, destacam-se as tutelas processuais de urgência, destinadas à 

satisfação de interesses jurídicos das partes antes mesmo de sentença de mérito, que, se 

tardiamente proferida, pode se revelar inócua diante do natural tempo de duração do processo, 

pautado por formalidades indispensáveis ao pleno exercício do direito ao contraditório e 

ampla defesa (art. 5º, XXXV, CF/88). Para além das ações cautelares, de natureza 

metaprocessual (pois voltadas a conferir efetividade prática a processo de conhecimento ou de 

execução existente ou futuro), a inserção do instituto da tutela antecipada no direito 

processual brasileiro revelou importante passo para se atribuir, com a rapidez e urgência, 

satisfação de um interesse jurídico protegido pela lei. 

  Nesse passo, o artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973, inserido no diploma 

processual através da minirreforma imposta pela Lei Federal 8.952/94, constituiu, segundo 

ARENHART, MARINONI e MITIDIERO,  no “primeiro momento teórico importante para a 

evolução do processo civil brasileiro”
377

, ao prescrever modalidade de tutela de direito 

material, mediante cognição sumária, com satisfação dissociada da verificação da coisa 

julgada material, rompendo com um dos pilares básicos da tradicional doutrina processual
378

.  

  O então criado instituto jurídico autorizava a antecipação total ou parcial dos efeitos 

da tutela jurisdicional de mérito à parte interessada mediante prova inequívoca da 

verossimilhança das suas alegações, agregada ao risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação, ou desde que ficasse caracterizado exercício abusivo ou protelatório do direito de 

defesa pelo réu. A decisão, por sua precariedade, comportava modificação ou revogação a 
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2000, p. 303-304. 
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 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme;  MITIDIERO, Daniel. O Novo Processo Civil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 61. 
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qualquer tempo, mediante decisão fundamentada do juiz (§ 4º), além de poder ser 

condicionada ao oferecimento de caução (art. 588, CPC/73) e reforçada por medidas de apoio, 

a exemplo das astreintes (art. 461, CPC/73). 

 Posteriormente, a Lei Federal 10.444/02 inseriu a possibilidade de concessão de tutela 

antecipada em face de pedido incontroverso (§ 6º), além de prescrever a fungibilidade entre 

tutela antecipada e providências de natureza cautelar, hipótese em que o magistrado, se 

convencido da sua necessidade, atribui à parte a tutela jurisdicional necessária à satisfação de 

seu interesse (§ 7º). 

  De certo modo, estes institutos foram integralmente replicados, com nova roupagem, 

pelo Código de Processo Civil de 2015, que, nos seus artigos 300 a 310, prescreveu os 

requisitos gerais das tutelas processuais de urgência, tanto de natureza cautelar como 

antecipatória, além de introduzir no direito brasileiro o instituto da tutela de evidência (art. 

311, CPC/2015). Nesse passo, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY 

destacam que a unificação do regime jurídico das tutelas de urgência, inclusive com a 

aplicação do princípio da fungibilidade entre tutela antecipatória de mérito e medidas 

genuinamente cautelares, buscou “trabalhar com poucos conceitos ligados à noção de 

proteção do direito que se encontra em risco, o que é louvável por facilitar o manejo dos 

institutos processuais pelo advogado”
379

. 

 Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada à 

sentença de mérito poderá ser deferida à parte requerente desde que preenchidos os requisitos 

legais da probabilidade do direito, somada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Contempla-se a parte com um determinado interesse jurídico, no todo ou em parte, 

desde que comprove de modo inequívoco a probabilidade de seu direito e a premência da 

medida para fazer cessar ou evitar um dano, ou para oportunizar ao processo, no seu final, a 

efetiva tutela jurisdicional almejada. Nesse sentido, HUMBERTO THEODORO JUNIOR assevera 

que o dano corresponde a uma alteração na situação de fato existente no tempo do 

estabelecimento da controvérsia, de modo que “não impedir sua consumação comprometerá a 

efetividade da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante”
380

. 

  Seu deferimento, inaudita altera parte ou mediante prévia justificação (§ 2º), 

pressupõe reversibilidade da decisão (§ 3º) e pode ser condicionado ao oferecimento de 
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caução real ou fidejussória idônea para ressarcimento de dano causado à parte contrária, 

notadamente nos casos de desconfirmação da tutela de urgência por revogação ou de decisão 

de mérito que lhe for contrária. A caução poderá ser dispensada em caso de efetiva 

demonstração de hipossuficiência da parte interessada, já que a garantia não pode 

corresponder a óbice ao acesso à justiça, o que não isenta a parte da responsabilidade civil 

objetiva pela reparação dos danos processuais causados à parte contrária (art. 302, 

CPC/15
381

), uma vez que o requerimento e respectivo deferimento da tutela antecipatória 

ocorre por conta e risco do interessado, a quem também competirá arcar com os demais 

consectários legais decorrentes da sucumbência, com destaque às custas processuais e 

honorários advocatícios, se arbitrados. 

  A par da tutela antecipada, o artigo 301 do Código de Processo Civil de 2015 prevê a 

tutela de urgência de natureza cautelar, com menção exemplificativa às modalidades de 

pretensão, a exemplo do arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a 

alienação de bens e “qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”, a exemplo da 

busca e apreensão, que pode ser determinada pelo magistrado no exercício do poder geral de 

cautela, objeto de expressa previsão no artigo 798 do Código de Processo Civil de 1973. E, 

uma vez efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deve ser deduzido pela parte no prazo 

de 30 dias, sob pena de perda da sua eficácia, registrando-se, ainda, que o indeferimento da 

medida cautelar não obsta a formulação do pedido principal, tampouco influindo em seu 

desfecho, exceto se o indeferimento da tutela de urgência fundar-se no reconhecimento de 

prescrição ou decadência (artigo 310, CPC/2015). 

  Novidade trazida pelo Código de Processo Civil de 2015 refere-se à tutela antecipada 

em caráter antecedente, inserida no novel diploma processual com o escopo de eliminar 

antiga discussão acerca da existência, ou não, de medidas cautelares de natureza satisfativa. 

Com efeito, nos termos do artigo 303 do diploma processual vigente, “nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da 

lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 
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 A par da responsabilidade por dano processual, decorrente, por exemplo, de litigância de má-fé, o requerente 
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taxativa deste rol, confira-se NERY JUNIOR, NELSON; NERY, ROSA MARIA ANDRADE . Código de Processo 
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processo.” Autoriza-se, pois, que o pedido inicial limite-se à dedução da tutela de urgência, 

em caráter antecedente ao respectivo pedido de mérito definitivo, que, após a concessão da 

liminar, deverá ser apresentado no prazo de 15 dias ou superior, se assim fixado pelo 

magistrado (§ 1º), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito e revogação da 

medida antecedente (§ 2º)
382

. E, acaso o pedido seja indeferido, competirá à parte emendar a 

petição inicial para dedução de seu pedido principal, sob pena de indeferimento e extinção do 

processo sem resolução do mérito (§ 6º). 

  Acaso a tutela antecipada em caráter antecedente não venha a ser desafiada por recurso 

pela parte contrária e, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não haja oferta 

de contestação pela parte contrária
383

, o artigo 304 do Código de Processo Civil prescreve a 

novel figura da estabilização da decisão antecipatória, com consequente extinção do 

processo (§ 1º). Não se trata, na hipótese, de coisa julgada material, vez que pode ser objeto 

de revisão, reforma ou invalidação no prazo de 2 anos (§§ 2º e 5º), mas com a observação de 

que, enquanto não revista ou reformada, os efeitos da decisão antecipatória estabilizada com 

fundamento no artigo 304 do Código de Processo Civil perdurarão (§ 6º).  

  Da mesma forma, o novel diploma processual prevê, no seu artigo 305, a possibilidade 

de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, de natureza metaprocessual, haja vista 

ter por escopo evitar a consumação de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos 
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 Os demais casos de cessação da eficácia da tutela antecipada de caráter antecedente constam do artigo 309 do 

Código de Processo Civil, verbis: “Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se: I - o autor 
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2015, a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente (art. 303), estabilizar-se-á, quando não interposto o 

respectivo recurso. II   -  Os  meios  de  defesa  possuem  finalidades  específicas:  a contestação  demonstra  

resistência  em relação à tutela exauriente, enquanto  o  agravo  de instrumento possibilita a revisão da decisão 

proferida em cognição sumária. Institutos inconfundíveis. III - A ausência de impugnação da decisão mediante a 

qual deferida a antecipação    da    tutela   em   caráter   antecedente,   tornará, indubitavelmente, preclusa a 

possibilidade de sua revisão. IV  -  A  apresentação  de contestação não tem o condão de afastar a preclusão  

decorrente  da  não  utilização  do instrumento processual adequado - o agravo de instrumento. V - Recurso 

especial provido. (REsp. 1797365/RS, 1ª Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, Relatora para o Acórdão 

Ministra Regina Helena Costa, j. 03/10/2019). No mesmo sentido: REsp. 1760966, 3ª Turma, Relator Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, j. 04/12/2018, destacando-se o seguinte trecho da ementa: “Na hipótese dos autos, 

conquanto não tenha havido a interposição de  agravo  de  instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de 

antecipação  dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente, na  forma  do  art.  303 do CPC/2015, a ré se 

antecipou e apresentou contestação,  na  qual  pleiteou,  inclusive,  a revogação da tutela provisória  concedida,  

sob  o  argumento  de  ser  impossível o seu cumprimento, razão pela qual não há que se falar em estabilização 

da tutela antecipada, devendo, por isso, o feito prosseguir normalmente 

até a prolação da sentença.” 
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que, acaso não preenchidos pelo requerente, autorizam o magistrado a transformar o pedido 

em tutela antecipada em caráter antecedente regulada pelo artigo 303 do Código de Processo 

Civil, por se tratar de fungibilidade expressamente contemplada no seu § único
384

. 

   Por fim, merece destaque o instituto jurídico da tutela de evidência, prescrita no artigo 

311 do Código de Processo Civil de 2015, que permite a antecipação da tutela jurisdicional 

pretendida independente da verificação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bastando à parte demonstrar a probabilidade do direito pleiteado na petição inicial, 

nas hipóteses relacionadas nos seus quatro incisos, a saber: a) caracterização do abuso do 

direito de defesa ou manifesto intento protelatório da parte, a exemplo de previsão semelhante 

constante do artigo 273, inciso II do Código de Processo Civil de 1973 (inc. I); b) 

comprovação documental do direito do requerente, cumulada com o reconhecimento da tese 

jurídica em incidente de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça ou Súmula 

Vinculante do Supremo Tribunal Federal (inc. II); c) pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada de contrato de depósito, para efeito de expedição de ordem de entrega 

do objeto depositado, sob pena de multa (inc. IIII) e d) ausência de resistência idônea da parte 

contrária ao pedido inicial, hipótese semelhante à outrora prescrita no artigo 273, § 6º do 

Código de Processo Civil de 1973 (inc. IV). Registre-se que, nos termos do § único do artigo 

311 do diploma processual vigente, a tutela de evidência poderá ser liminarmente deferida nas 

hipóteses relacionadas nos seus incisos I a III, ao passo que a antecipação fundada na ausência 

de resistência ao pedido se justifica após a apresentação de defesa ou decurso in albis do 

prazo processual de resposta. 

 

4.3.4.2  Tutela de urgência na Lei Federal 9.279/96 

 

 A par das medidas de urgência prescritas no Código de Processo Civil, a Lei Federal 

9.279/96 buscou atender aos mandamentos decorrentes do Acordo TRIPS ao prever 

expressamente a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias da pretensão judicial 

em sede de proteção da propriedade industrial. Com efeito, casos de aproveitamento 

parasitário de marcas mediante contrafação, reprodução ou imitação caracterizam violação a 

direito subjetivo, que legitima seu titular a requerer pronta cessação da conduta antijurídica, 
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 Artigo 305, Código de Processo Civil: ‘A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em 
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perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se 

refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303”.  
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por intermédio dos mecanismos processuais delineados não só na legislação processual geral 

como na própria Lei Federal 9.279/96. 

 No plano penal, o artigo 203 da Lei Federal 9.279/96 autoriza a apreensão de todas as 

mercadorias que venham a ostentar marca contrafeita ou imitada, vez que o pressuposto para a 

manutenção das atividades industriais ou comerciais, para os efeitos da norma, é o 

prosseguimento de atividade lícita
385

. Além disso, o titular da marca poderá requerer, com 

fundamento no artigo 202 da mesma lei, a “apreensão de marca falsificada, alterada ou 

imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins 

criminosos”; ou a “destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a 

contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os 

próprios produtos”.  

 Estas mesmas possibilidades são contempladas no plano processual civil. Com efeito, 

o artigo 209, § 1º da Lei Federal 9.279/96 autoriza o magistrado a deferir liminarmente, em 

caso de dano irreparável ou de difícil reparação, a “sustação da violação ou de ato que a 

enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou 

garantia fidejussória”, bem como, com fundamento no § 2º da mesma regra, determinar a 

“apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que 

contenham a marca falsificada ou imitada”, em caso de reprodução ou imitação flagrante de 

marca registrada”
386

. 

  As medidas supramencionadas buscam, sobretudo, tirar de circulação produtos que 

venham a ostentar indevidamente marca de titularidade do autor da ação, por se tratar de 

conduta que contribui não só para a diminuição de seus rendimentos como apta a denegrir sua 

reputação, notadamente nos casos de produtos de baixa qualidade que vulgarizem a imagem 

da marca e de seu titular. Esta proteção se opera mediante imposição de obrigações de fazer 

ou não fazer consistentes em não mais comercializar produtos ou serviços com a aposição 

                                                 
385

 Artigo 203, Lei Federal 9.279/96. “Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente 

organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e 

apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade licitamente 

exercida.” 
386

 Artigo 209, Lei Federal 9.279/96. “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em 

ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de 

concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar 

confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e 

serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de 

difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, 

mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 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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indevida de marca cujo uso não lhe foi deferido e apreender/destruir produtos que contenham, 

na sua apresentação ou embalagem, a marca imitada, contrafeita ou indevidamente 

reproduzida. 

 Correspondem, à toda evidência, a espécie de tutela de urgência que antecipa o 

resultado útil do processo de conhecimento, a atrair as regras processuais pertinentes a esta 

modalidade de proteção processual prescritas nos artigos 300 a 310 do Código de Processo 

Civil, com destaque à necessidade de demonstração, pelo interessado, da probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

 Nestes casos, a probabilidade do direito se demonstra através da prova do registro da 

marca ou seu depósito prévio, sendo que, em caso de marcas não registradas, a prova dar-se-á 

mediante demonstração de seu uso prévio ou, se o caso, sua notoriedade. Por sua vez, o perigo 

de dano se evidencia pela demonstração do risco, ainda que potencial, de confusão ao público 

e de comprometimento da reputação da marca, sem falar na presumida redução de ganhos que 

seu titular experimenta por dividir mercado com concorrente que, deslealmente, aproveita-se 

indevidamente de seus signos. Por fim, o risco ao resultado útil do processo se evidencia pela 

necessidade de pronto encerramento da atividade ilícita do contrafator, sem o que o prejuízo 

material do titular da marca não cessa, assim como a ofensa à reputação do signo contrafeito 

no mercado, não raras vezes comprometido com sua aposição em produtos e serviços de baixa 

qualidade e confiabilidade, que, por seu potencial confusório, mostram-se aptos a demover 

consumidores de continuar consumindo seus produtos originais e legítimos. 

  Decerto, a gravosidade das medidas supramencionadas, algumas com caráter 

irreversível (caso específico da destruição de mercadorias apreendidas com fundamento no 

artigo 202, II da Lei Federal 9.279/96), recomendam a formulação de pedido criterioso, vez 

que, em caso de pedido motivado por má-fé, erro grosseiro ou espírito de emulação, o autor 

responderá pelas respectivas perdas e danos (art. 204, Lei Federal 9.279/96). Com efeito, a 

fim de evitar prejuízo desprovido da respectiva reparação, poderá o magistrado condicionar o 

cumprimento da medida de busca e apreensão ou destruição de bens ao oferecimento de 

caução idônea, real ou fidejussória, com fundamento no artigo 200, § 1º do Código de 

Processo Civil. 

  Por se tratar de modalidade de tutela de urgência, a busca e apreensão de produtos 

contrafeitos também pode se dar em sede de tutela antecipatória em caráter antecedente, 

observados os requisitos que lhe são pertinentes prescritos no artigo 303 do Código de 

Processo Civil. Da mesma forma, a ausência de interposição de recurso contra a decisão 
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antecipatória pelo réu autoriza, em sede de proteção judicial da marca, a estabilização da 

decisão concessiva com fundamento no artigo 304 do Código de Processo Civil, com extinção 

do processo nos termos disciplinados nos parágrafos do referido comando legal. 

  Note-se que nada obsta a concessão de tutela de evidência ao titular da marca 

contrafeita, desde que preenchidos os requisitos do artigo 311 do Código de Processo Civil, 

notadamente quando caracterizado o abuso do direito de defesa, manifesto intuito protelatório 

do réu ou ausência de resistência idônea ao pedido inicial, o que se verifica, neste último caso, 

só após apresentação de resposta pelo réu. 

 

4.3.5  Mandado de segurança  

 

  Admite-se também o emprego do mandado de segurança individual em face de ato 

ilegal ou praticado com abuso de poder por dirigente do Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial, em especial nas hipóteses de concessão de registro de marcas ao arrepio das regras 

impeditivas constantes do artigo 124 da Lei Federal 9.279/96.  

  Nesse sentido, o artigo 1º da Lei Federal 12.016/2009, em reprodução ao conteúdo do 

artigo 5º, LXIX da Constituição Federal, autoriza o emprego de mandado de segurança por 

pessoa física e jurídica – o que engloba pessoas jurídicas de Direito Público e Privado 

integrantes da Administração Pública, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal – para proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus 

ou habeas data, sempre que pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de 

violação a direito líquido e certo por ato de autoridade de qualquer categoria, o que se 

verifica, por exemplo, em caso de concessão irregular a partícula de registro de signos do 

Estado inapropriáveis, a exemplo dos seus brasões, insígnias e demais signos que o 

individualizam na sociedade. 

 

4.4  Proteção aos nomes de domínio eletrônico de titularidade da Administração Pública 

 

  A expansão da internet e das redes sociais impactou decisivamente os relacionamentos 

interpessoais. Fornecedores de produtos e serviços, outrora habituados em se relacionar 

pessoalmente com consumidores e usuários de serviços em estabelecimentos físicos para 

fornecer bens e prestar serviços de variadas naturezas, agora valem-se de webpages, 
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aplicativos (app’s) e perfis em redes sociais para se aproximarem do público, num mercado 

cada vez mais globalizado.  

  Trata-se dos estabelecimentos virtuais, identificados por um endereço eletrônico que o 

individualiza dos demais concorrentes, enquanto traço característico de uma economia cada 

vez mais globalizada e que não conhece limites geográficos e que não pode ficar à margem da 

proteção do direito. A evolução das relações sociais reclama, a todo tempo, adequação do 

ordenamento jurídico às novas necessidades dos indivíduos, vez que muitos são os valores 

que, no decorrer do tempo, são lapidados e até mesmo suprimidos ou substituídos por outros 

tidos como mais relevantes.  

  Nesse contexto, LAURA FILGUEIRAS TAVARES e KONE PRIETO FURTUNATO CESÁRIO 

ressaltam que a falta de proteção específica aos domínios de internet não pode ser lida como 

uma autorização ao seu aproveitamento parasitário , vez que 

 

o website não pode ser considerado pelo mundo jurídico como um simples adendo 

aos estabelecimentos empresariais, mas constituindo ele próprio um conjunto de 

bens organizados que servem de instrumento à atividade do empresário, podendo ser 

tutelado, portanto, pelas regras da concorrência desleal
387

. 

 

  Combate-se, portanto, o uso indevido não só das marcas, mas também das 

denominações empregadas pelo empresário no exercício regular de suas atividades de 

mercancia. 

  Este enfoque protetivo comporta extensão à Administração. A necessidade de 

desburocratização da máquina pública para oportunizar acesso mais simplificado, ágil e 

eficiente a extensa gama de serviços públicos conduziu o Estado a também se valer de 

mecanismos de tecnologia da informação para se aproximar dos cidadãos.  A odiosa imagem 

das filas de atendimento presencial em repartições públicas, com idas e vindas desnecessárias 

de cidadãos que, muitas vezes, sequer dispunham de recursos financeiros para arcar com 

despesas de locomoção, aos poucos passou a ser ofuscada pela crescente profusão de websites 

e app’s desenvolvidos pela Administração Pública direta e indireta para a oferta de serviços à 

população. Hoje, é possível acessar serviços públicos essenciais relativos à saúde, segurança, 

educação, cultura, lazer, assim a celebração de contratos administrativos através de recursos 

de tecnologia da informação, a exemplo do pregão eletrônico, regulado pela Lei Federal 

10.520/02 e da consulta a andamento de processos judiciais em grande parte das cortes 

judiciárias nacionais. 
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 LAURA FILGUEIRAS TAVARES e KONE PRIETO FURTUNATO CESÁRIO. Proteção do website pelo instituto do 

trade dress. Revista de Direito Empresarial. Belo Horizonte, ano 14, n. 2, p. 188, maio-agosto 2017. 
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  Estes serviços, além de ilustrados por marcas e signos próprios, são também 

identificados através da nomenclatura atribuída aos respectivos domínios de internet e 

aplicativos de celular, que, por também identificarem a Administração Pública direta e 

indireta – tal como placas e signos de identificação – demandam proteção em caso de 

aproveitamento parasitário, notadamente por particulares que tentam se passar pela 

Administração Pública para captar, indevidamente, clientela.  

  Todavia, a esperteza de alguns fez com que uma profusão de sites e aplicativos que se 

valem de nomenclatura de serviços da Administração Pública se espalhasse pela internet. Há 

domínios privados que se valem de consagradas expressões relacionadas a serviços públicos – 

a exemplo do IRPF”
388

, “BEC”
389

 e “CAUFESP”
390

, dentre outras e programadas para 

retornar em primeiro lugar em ferramentas de busca, para captar clientela incauta que, 

supondo tratar-se de serviço público, acabam sendo ludibriados e pagam por serviços que, em 

regra, são gratuitos. Note-se que não só o domínio eletrônico, mas a apresentação destes sites 

e aplicativos são cuidadosamente projetados para incutir a falsa impressão de que o usuário 

estaria, de fato, relacionando-se com a Administração Pública direta ou indireta, quando na 

verdade não estão. 

  O mesmo se diga de sites da internet que, além de se valerem de siglas da 

Administração Pública no domínio eletrônico, contam com aparência muito aproximada das 

páginas por ela mantidas, ou com o emprego de design capaz de infundir a incorreta ideia de 

que se trata de sítio da Administração Pública, quando na verdade não o é. Os exemplos 

apresentados no início deste capítulo bem demonstram esta afirmação, e afiguram-se 

potencialmente aptos a gerar não só confusão como prejuízo econômico a destinatários 

incautos, que chegam a pagar por serviços públicos que são essencialmente gratuitos. E, 

quando questionadas, estas empresas ou sociedades profissionais privadas sustentam que a 

cobrança subsume-se a honorários profissionais decorrentes de prestação de serviços, mas 

sem a necessária e indispensável clareza, pois deixam de informar que o serviço público 

almejado pode ser obtido sem qualquer desembolso. 

  Registre-se que, segundo o Decreto Federal 4.829/03, a gestão do uso de domínios 

eletrônicos no território nacional compete ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto 
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 “Imposto de Renda de Pessoa Física”. 
389

 “Bolsa Eletrônica de Compras”, que concentra informações e serviços gratuitos relativos a editais de licitação 

e contratos administrativos no Estado de São Paulo. 
390

 “Cadastro Único de Fornecedores do Estado de São Paulo”, gratuitamente oferecido pela Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo como condição de participação de empresas em licitações e regulamentado pelo 

Decreto Estadual 52.205/07. 
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BR (“NIC.br”), entidade privada sem fins lucrativos e que se submete à fiscalização de um 

Conselho Gestor criado pelo regulamento, que confere prioridade àquele que efetiva o registro 

do domínio eletrônico em primeiro lugar, sem prejuízo de sua responsabilidade em caso de 

ato violador a direitos de terceiro. Não obstante, esta regra deve ser lida com reserva em face 

dos signos da Administração Pública direta ou indireta, pois, se afetadas à prestação de 

serviço público à população, não podem ser atribuídas a particulares, sob pena de perpetuar 

indesejado efeito confusório. 

   Com efeito, a proteção dos domínios eletrônicos de webpages, páginas de redes sociais 

e apps utilizados pela Administração Pública afigura-se imperiosa. Condutas desta natureza, 

que tem por ponto de partida o aproveitamento parasitário do nome e dos símbolos de 

titularidade da Administração Pública direta e indireta, ferem o dever de retidão e probidade 

impostos pelo princípio da boa-fé objetiva, e, por isso, comportam emenda através da tutela 

jurisdicional, em especial por ação cominatória destinada à imposição de obrigações de fazer 

ou não fazer, em especial a alteração do domínio eletrônico, do conteúdo do próprio site e 

para deixar de usar designação própria de serviços prestados pela Administração Pública, com 

possibilidade de concessão de tutela antecipada ou de evidência agregadas à imposição, pelo 

magistrado, das medidas de apoio prescritas nos artigos 536 e 537 do Código de Processo 

Civil. 

  Afinal, não pode a Administração Pública aquiescer com uso indevido de domínios 

eletrônicos que se valem de designações que lhe são próprias com o intuito de enganar a 

sociedade, prática que, infelizmente, parte da equivocada premissa de que a coisa pública, 

inclusive material, corresponde a modalidade de res nullius ou res derelictae. Seu claro 

potencial confusório merece aguerrido combate para impedir que esta prática ilegal continue a 

ofender a boa-fé e o patrimônio de pessoas que, incautas, experimentam prejuízo. 

 

4.5  Exceção ao privilégio do proprietário da marca - O fair usage 

 

  O uso lícito de uma marca da Administração Pública depende de prévio e regular 

contrato administrativo de licenciamento, sob pena de imposição de medidas administrativas e 

judiciais destinadas a impedir seu aproveitamento parasitário. Todavia, não raras vezes, 

deparamo-nos com o uso não autorizado – e, portanto, não contratado – destes signos, mas 

não a ponto de caracterizar uso indevido ou contrafação, mas sim  fair usage, que impõe ao 

titular o dever de tolerar o uso de seus símbolos, ainda que sem sua prévia autorização. 
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  A questão passa por necessária crítica ao modelo de monopólio imposto pela Lei 

Federal 9.279/96, que, se por um lado busca proteger seu titular contra aproveitamento 

parasitário, por outro, se levado a consequências extremas, pode inviabilizar a profusão do 

conhecimento e do acesso à tecnologia. EDUARDO ALTOMARE ARIENTE, ao proceder análise 

crítica do sistema legal de propriedade industrial, faz pertinente referência à lição de CALIXTO 

SALOMÃO FILHO, que enuncia quatro consequências negativas advindas do regime de 

monopólio, a saber:  

 

(a) impacto na redistribuição de renda: o aumento dos preços impostos por aquele 

que desfruta de uma posição monopolista faz com que certo número de 

consumidores deixem de comprar o produto; (b) garantia da posição privilegiada 

no mercado: os lucros extraordinários do monopolista podem servir para corrupção, 

financiamento de campanhas ou lobbying perante agências governamentais, de 

forma a garantir uma sustentação política do seu poder econômico; (c) desestímulo à 

inovação: mesmo que possa gerar ganhos em escala num primeiro momento, os 

monopolistas tendem a se acomodar caso não existam concorrentes, ou que estes 

consigam ser bloqueados por meio e barreiras legais ou econômicas; (d) 

transferência de renda: o aumento e preços desloca recursos de consumidores para 

os donos das empesas titulares dos monopólios
391

. 

 

  Nesta linha, a ideia de fair usage conduz à leitura de que as regras pertinentes à 

propriedade industrial devem ser interpretadas com equilíbrio entre o interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do país, tal como dispõe o artigo 5º, XXIX da 

Constituição Federal. Com vistas à democratização do acesso ao conhecimento e às criações 

inventivas, EDUARDO ALTOMARE ARIENTE destaca que, “à medida os princípios da função 

social da propriedade e dignidade da pessoa humana se aproximam das regras de monopólio, 

mais amplo será o acesso ao conhecimento; do contrário, fomenta-se a exclusão”
392

. 

  Nesse plano, surge a desafiadora tarefa de identificar os limites de proteção de uma 

marca, para que não suplantem limites médios de tolerância, que corresponderia a uma 

contrapartida devida por seu titular pelo direito de uso exclusivo sobre signos de sua 

titularidade. Decerto, o emprego comedido de marcas da Administração Pública, sem 

aproveitamento parasitário, desprovido de intuito de lucro, sem potencial de confusão e, 

sobretudo, permeado por boa-fé, deve ser tolerado, segundo aferição casuística. 

  No plano marcário, o uso tolerado de marcas de terceiro vem previsto no artigo 132 da 

Lei Federal 9.279/96, ao proibir seu titular de impedir: i. que comerciantes ou distribuidores 

utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua 
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 ARIENTE, Eduardo Altomare. A função social da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2015, p. 173. 
392

 ARIENTE, loc. cit. 
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promoção e comercialização; ii. que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a 

destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; iii. a livre 

circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu 

consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68 da Lei Federal 9.279/96; e iv. a 

citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde 

que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. 

   Para além das hipóteses legais de exceção, pode-se vislumbrar outras hipóteses de uso 

tolerado de marcas da Administração Pública. PAUL ROUBIER cita o caso de uma indústria de 

chapéus francesa que utilizava, na sua logomarca, as armas da Inglaterra, sem que com isso 

infringisse as normas de proteção marcária
393

. Na mesma linha, LÉLIO DENICOLI SCHIMIDT, ao 

se referir ao impedimento de registro prescrito no artigo 124, I da Lei Federal 9.279/96, 

reconhece a licitude de marcas inspiradas em brasões e armas de heráldica, a exemplo do 

“leão da PEUGEOT, alusivo ao brasão do Condado da Borgonha (atual província de Franche-

Comté), em como o emblema da ALFA ROMEO, que retrata símbolos nobiliárquicos de 

antigos governantes das cidades de Turim (Cruz de Savoia) e Milão (Ducado Visconti)”
394

, a 

caracterizar indícios da possibilidade de exploração, por particulares, de signos estatais sem 

prévio licenciamento ou cessão. 

  EUGENE POUILLET também faz menção ao uso tolerado de signos da Administração 

Pública, filiando-se ao entendimento jurisprudencial francês no sentido de que les villes, 

proprietária de suas armoiries tal qual os particulares, são titulares da faculdade de tolerar o 

emprego de suas armas por indústrias que, por sua vez, deverão honrar o brasão municipal
395

. 

Vale dizer, a par da possibilidade de exigência de redevance ou royalties, poderá a 

municipalidade permitir, tolerar o uso de seus signos distintivos, desde que o uso pretendido 

não ofenda sua respeitabilidade. 

  Fato é que o uso tolerado de marcas da Administração Pública deve comportar 

aferição casuística, em especial para se aferir se há ou não prejuízo do seu titular ou vantagem 

a quem delas se utilizar. É o caso do emprego de logomarcas de universidades públicas em 

cartões de visitas de professores da instituição, desde que não vinculado ao exercício de outra 

profissão que não a do magistério, sem descurar de regras deontológicas aplicáveis a 
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 ROUBIER, Paul. Le droit de la proprietè industrielle. Paris: Librairie Recueil Sirey, 1954, v. 2, p. 557. 
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 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2016, p . 374-375. 
395

 POUILLET, Eugene. Traite des marques de fabrique et de la concurrence déloyale. 6. ed. Paris: Marchal & 

Billard, 1912, p. 52. 
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determinadas categorias profissionais
396

, bem como de centros acadêmicos e associações 

atléticas de universidades públicas que, para custeio de suas atividades desprovidas de fins 

lucrativos, dependem da comercialização de itens (souvenires e itens de vestuário) que 

ostentem a logomarca da instituição pública de ensino.     

  Nas situações supramencionadas, nota-se que o emprego dos símbolos identificadores 

de instituições públicas se mostra incapaz de confundir ou prejudicar economicamente seus 

titulares.  Razoável, portanto, admitir seu uso por particulares sem necessidade de prévia 

autorização, mediante apreciação individualizada de cada situação concreta destinada à 

constatação de seu emprego não parasitário. 

 

4.6  Reparação de danos 

   

Além das vertentes declaratória e cominatória, outro importante instrumento de 

proteção contra danos causados ao titular de marca refere-se à reparação de danos tanto no 

plano material como moral, que poderão ser cumulados aos pedidos suprarreferidos. Este 

ponto em especial será desdobrado no capítulo seguinte. 
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 No caso dos advogados professores de universidades públicas, permite-se a menção ao cargo, emprego ou 

função públicas exercidos na respectiva instituição de ensino em cartões de visita e peças processuais. É o que se 

infere do artigo 44, § 2º do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, verbis: “§ 2º É vedada a 

inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a 

qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo o de 

professor universitário.” (g.n.) Note-se que não há, no comando normativo, autorização para o uso do emblema 

institucional da universidade – o que não se confunde com menção ao cargo, emprego ou função ali exercidos – 

de modo que eventual uso da logomarca para fins de promoção profissional caracterizará ato potencialmente 

idôneo à captação indevida de clientela, proibida pelo artigo 39 do Código de Ética da Ordem dos Advogados do 

Brasil. 
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5  REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VIOLAÇÃO ÀS 

MARCAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

5.1  A reparação do dano como efeito da responsabilidade civil e as dificuldades de sua 

liquidação em matéria de propriedade industrial 

 

  Desde a lex aquilia
397

, passando pelo consagrado brocardo romano alterum non 

laedere, decorre do senso de justiça o dever de recomposição patrimonial imponível a quem, 

por fato próprio ou de pessoas ou coisas sujeitas à sua responsabilidade, cause prejuízo a 

outrem. Como aduz RENÉ DEMOGUE, é da natureza de todo delito causar um prejuízo social, 

que constitui a maior razão – senão a única – de aplicação de uma punição, que deriva de um 

sentimento comum de justiça e de moral comum a todos os homens
398

. 

  A disciplina jurídica da responsabilidade civil busca a restauração do equilíbrio moral 

e patrimonial abalado por um dano causado por terceiro, para restituir, no que for 

juridicamente possível, o prejudicado ao seu status quo ante, fato bem evidenciado pelo teor 

dos artigos 186
399

 e 927
400

 do Código Civil. Com efeito, COLIN ET CAPITANT apontam que a 

razão da responsabilidade civil corresponde à “obrigação de reparar o dano causado a outrem 

por culpa própria ou de certas pessoas sob sua guarda e coisas sob sua custódia” (tradução 

nossa)
401

, ou, como registra JOSÉ DE AGUIAR DIAS, o restabelecimento do “equilíbrio desfeito 

por ocasião do dano, considerado, em cada tempo, em função das condições sociais então 

vigentes”
402

, face ao caráter dinâmico do instituto para que se adeque às necessidades de 

recomposição pertinentes a um determinado momento histórico.  

  Dano, segundo ADRIANO DE CUPIS, corresponde a um fenômeno juridicamente 

qualificado que implica em alteração de uma situação favorável, destruindo-a ou minorando-

                                                 
397

 JOSÉ DE AGUIAR DIAS ressalta que “é na lei Aquília que se esboça, afinal, um princípio geral regulador da 

reparação do dano”, o “germe da jurisprudência clássica com relação à injúria, e fonte direta da moderna 

concepção da culpa aquiliana que tomou da lei Aquília o seu nome característico”. (AGUIAR DIAS, José de. Da 

responsabilidade civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1973, v. 1,  p. 31-32). No mesmo sentido, COLIN ET 

CAPITANT. Cours elementaire de droit civil français. 10. ed. Paris: Dalloz, 1948, v. 10, p. 203. 
398

 DEMOGUE, René. De la reparation civile des delicts. Étude de droit et de legislation. Paris: Librairie 

Nouvelle de Droit et de Jurisprudence, 1898, p. 35. 
399

 Artigo 186, Código Civil. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 
400

 Artigo 927, Código Civil. “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. 
401

 Texto original: “l’obligation de réparer le dommage que l´on cause à autrui soir par son fait personnel, soit 

par la faute de certaines personnes, soit par le fait d’une chose dont est propriétaire ou gardien” CAPITANT, 

Henri; COLIN, Ambroise. Cours elementaire de droit civil français. 10. ed. Paris: Dalloz, 1948, v. 10, p. 198. 
402

 AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1973, v. 1, p. 29. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art186
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a, com prejuízo a alguém, de modo que, sem que haja prejuízo a terceiro derivado de uma 

conduta omissiva ou comissiva, acompanhado da respectiva obrigação de indenizar, a 

incidência da disciplina jurídica da responsabilidade civil não se mostra pertinente. Afinal, 

sob o ponto de vista jurídico, não se cogita de responsabilidade civil, contratual ou 

extracontratual, sem a ocorrência de um dano a um interesse juridicamente tutelado, pois um 

dano somente será passível de reparação se o fato causador for apto a gerar efeitos jurídicos, 

não apenas no plano material
403

. 

    Caracterizada a responsabilidade, ao agente surge o dever de reparar o dano, que deve 

ser quantificado segundo os parâmetros delineados no Código Civil, com destaque ao 

disposto no seu artigo 944, que prescreve que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. 

Por sua vez, o dano moral tem por valor jurídico fonte a violação, pelo agente, de direitos da 

personalidade da vítima, inerentes à sua pessoa e que a legitimam, segundo RUBENS LIMONGI 

FRANÇA, a defender sua integridade física (v.g. vida, corpo), intelectual (v.g. liberdade de 

pensamento e produção intelectual) e moral (v.g. honra e imagem)
404

. Nesse passo, ADRIANO 

DE CUPIS adverte que a possibilidade de reparação do dano decorrente de violação a direitos 

da personalidade não altera seu caráter não patrimonial e absoluto, tratando-se de medida sub-

rogatória que representa o id quod interest, ou seja, da satisfação de um interesse jurídico de 

titular de um direito da personalidade violado, que não se confunde com a recomposição do 

bem jurídico violado, porquanto, em regra, impossível
405

. 

 Note-se que, não obstante a doutrina dar ênfase aos direitos da personalidade como 

próprios de pessoas físicas, a jurisprudência e a legislação não negam às pessoas jurídicas seu 

reconhecimento. Nesse sentido, o artigo 52 do Código Civil é expresso a atribuir-lhes certos 

direitos da personalidade
406

, que, embora próprios do ser humano, podem ser estendidos às 

pessoas jurídicas, a exemplo da imagem e da honra objetiva, cuja violação por ato de terceiro 

motiva a reparação do dano puramente moral, nos termos da Súmula 227 do Superior 

                                                 
403

 WINDSCHEID, Bernhard. Diritto delle pandette. Tradução Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa. Torino: 

Editrice Torinese, 1902, p. 456-457. O autor, apesar de não restringir a reparação de danos ao espectro 

patrimonial, ressalva que a restituição mira principalmente aos casos de dano patrimonial a título de lucros 

cessantes e danos emergentes. 
404

 FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 1029. 
405

 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Tradução Adriano Vera Jardim e Antônio Miguel Caeiro. 

Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p. 30 e 39. 
406

 Artigo 52, Código Civil: “ Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da 

personalidade”. 
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Tribunal de Justiça
407

, que, conforme entendimento pacificado pela Súmula 37 do Superior 

Tribunal de Justiça
408

, comporta cumulação com danos de natureza patrimonial. 

  O dano patrimonial comporta recomposição através de reparação específica, voltada 

em fazer com que o patrimônio lesado retorne ao estado anterior à lesão
409

, ou por reparação 

equivalente, quando não for possível consumar o caráter sub-rogatório próprio da reparação 

específica, mediante compensação à diminuição patrimonial experimentada
410

. Nestes casos, a 

tarefa de quantificação do dano segundo a regra do artigo 944 do Código Civil, afigurar-se-ia 

em princípio menos trabalhosa, pois caberá ao magistrado ou às partes envolvidas apurar ou 

estimar, segundo os critérios econômicos de que já dispõem, qual o volume da perda 

patrimonial decorrente da conduta lesiva.  

  O mesmo não se pode afirmar quanto ao dano moral, que, diferentemente do que se 

sustentava em tempos remotos, não tem por escopo a amenização da dor ou sofrimento, mas 

atribuir compensação financeira a quem teve um ou alguns direitos da personalidade 

indevidamente violados, cuja reparabilidade per si é objeto de expressa previsão do artigo 5º, 

incisos V e X da Constituição Federal e artigo 12 do Código Civil, como, aliás, fora 

expressamente assentado no Enunciado nº 445 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da 

Justiça Federal.
411

 Nesse sentido, a consagrada lição de CARLOS ALBERTO BITTAR: 

 

Qualificam-se como danos morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou 

do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, 

havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da 

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria 

valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social). (...) Com isso, os danos morais plasmam-se, no plano fático, como lesões às 

esferas da personalidade humana situadas no âmbito do ser como entidade pensante, 

reagente e atuante nas interações sociais, ou conforme os Mazeaud, como atentados 

à parte afetiva e à parte social da personalidade”.
412

 

 

  Por sua peculiar natureza, a quantificação do dano moral é ainda objeto de intenso 

debate. Há autores, como CLÁUDIO ANTÔNIO SOARES LEVADA, que propugnam a 

                                                 
407

 Súmula 227, STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” 
408

 Súmula 37, STJ:  “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.” 
409

 Inclusive para a reparação in natura, quando viável, nos termos do Enunciado 589 da VII Jornada de Direito 

Civil do Conselho da Justiça Federal: “A compensação pecuniária não é o único modo de reparar o dano 

extrapatrimonial, sendo admitida a reparação in natura, na forma de retratação pública ou outro meio.” 
410

 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil. Responsabilidade Civil. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 7, 

p. 153. 
411

 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado nº 445, V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça 

Federal. Coordenador: Ruy Rosado. Relatores: Rose Melo Vencelau Meireles e Marilene Guimarães. Brasília 

DF, 08 e 10 de novembro de 2011. “Artigo 927. O dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a 

verificação de sentimentos humanos desagradáveis como a dor ou sofrimento”.  
412

 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, 

p. 41-42.  



191 

 

 

 

regulamentação legal do valor da indenização por dano moral, a fim de evitar excessos ou 

injustiça, tomando por base os “motivos, as circunstâncias e consequências da ofensa, em 

relação à vítima e sua família, bem como a posição social, cultural e econômica do ofensor e 

da vítima”
413

. Em sentido contrário, RONALDO ALVES DE ANDRADE registra que sua fixação é 

matéria jurisprudencial, cabendo ao magistrado arbitrá-lo segundo as circunstâncias do caso 

concreto e de acordo com seu prudente arbítrio, consideradas a gravidade objetiva do dano, a 

personalidade da vítima e a gravidade da falta cometida
414

, com a ressalva de que eventuais 

excessos ou iniquidades podem ser solvidas com a aplicação do artigo 944, § único do Código 

Civil, que autoriza a redução equitativa do valor da indenização “se houver excessiva 

desproporção entre a gravidade da culpa e o dano”, entendimento observado pelo Superior 

Tribunal de Justiça
415

, que, inclusive, rechaça a aplicação da indenização tarifada em caso de 

dano moral regulada pela Lei de Imprensa através da Súmula 281
416

. 

 Fato é que nem sempre a apuração dos danos materiais, com destaque aos lucros 

cessantes e danos emergentes, bem como o arbitramento dos danos morais, revela-se tarefa 

simples. A ausência de parâmetros objetivos ou prefixados de quantificação do dano moral, 

bem como a eventual falta de elementos que permitam definir, com precisão, o dano 

emergente ou o que alguém deixou de auferir, atribuem ao magistrado a difícil tarefa de seu 

arbitramento, que não pode ser irrisório a ponto de não compensar o prejuízo da vítima, e 

tampouco excessivo para não importar enriquecimento sem causa da vítima, vedado pelo 

artigo 884 do Código Civil. 

                                                 
413

 LEVADA, Antônio Cláudio Soares. Tribuna da magistratura: o perigo da industrialização do dano moral. 

Campinas: Copola, abril-maio/97, p. 13. 
414

 ANDRADE, Ronaldo Alves. Dano moral e sua valoração. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 44-46. 
415

 Vide, por exemplo, o AgInt no AREsp 1717363 / PR, 3ª Turma, Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze, j. 

15/12/2020:”AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO, INCLUSIVE EM CASOS DE OMISSÃO. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA 

DE SEUS USUÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INICIDÊNCIA DA SÚMULA 

N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, apesar do subjetivismo que 

envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e 

estético, tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para 

restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito 

do ofendido. 2. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância 

ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos 

em que o valor for ínfimo ou exorbitante. Na hipótese, verifica-se que o quantum fixado pelos danos morais e 

estéticos não se afigura irrisório, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de 

acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso 

especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” 
416

 Súmula 281, STJ: “A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa”. 
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  Esta dificuldade se mostra ainda mais presente no campo da propriedade industrial. Se 

por um lado o arbitramento de indenização por dano moral revela tarefa menos complexa, 

porquanto passível de arbitramento judicial em caso de ofensa a direitos da personalidade, 

inclusive os que possam ser objetivamente atribuídos às pessoas jurídicas (art. 52, Código 

Civil), por outro os parâmetros fixados pela Lei Federal 9.279/96, em especial nos seus 

artigos 208 a 2012, para delimitação dos lucros cessantes e danos emergentes não se mostram 

suficientemente claros para a fixação da extensão do prejuízo experimentado pela vítima. 

 Mas, antes de analisar os critérios legais de mensuração do dano decorrente de 

violação à propriedade industrial, com destaque às marcas da Administração Pública, é 

imprescindível o prévio estudo acerca da necessidade – ou não – de prova do dano material e 

moral (an debeatur) por violação marcária, bem como da sua extensão (quantum debeatur), 

tratando-se esta última, talvez, a questão mais tormentosa em matéria de responsabilidade 

civil por vulneração à propriedade industrial, face às dificuldades práticas de delimitação da 

exata extensão do prejuízo. 

 

5.1.1  Prova do dano material e moral por violação à propriedade marcária 

 

  Questão relevante a ser enfrentada diz respeito à necessidade – ou não – de prova do 

dano material e moral em caso de violação à propriedade marcária. Embora exigida pela 

jurisprudência em tempos remotos
417

, doutrina e jurisprudência atuais referendam o 

entendimento de que sua demonstração é despicienda, por revelar dano in re ipsa. 

 GAMA CERQUEIRA entende desnecessária a demonstração, pela vítima do ato de 

contrafação, da prova do seu prejuízo, vez que o ato de imitar ou reproduzir marcas, por si só, 

afigura-se lesivo. Como bem adverte o autor:  

 

é preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, 

graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus 

produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam 

desfalcado o montante de vendas do dono da marca
418

. 

 

  Na mesma linha, JOSÉ MAURO DECOUSSAU MACHADO sustenta que a consumação do 

ilícito em matéria de propriedade industrial independe da prova do proveito econômico do 

                                                 
417

 Nesse sentido: “não configura dano moral o uso indevido de marca, por si só, sendo necessária a prova de que 

o seu titular tenha sofrido algum abalo na sua reputação em razão dessa prática” (TJMG, 2.0000.00.416888-

9/000, Apelação Cível 416.888-8, j. 4/4/2004). 
418

 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial: das marcas de fábrica e de comércio, do 

nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal.  

Atualizador Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. 2, tomo 2, p. 218. 
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infrator derivado da violação, e tampouco do prejuízo experimentado por seu legítimo titular, 

vez que “o simples ato de fabricar um produto patenteado ou de reproduzir uma marca 

registrada, por si só, já caracteriza o ilícito”
419

.  

   Trata-se, à evidência, de dano in re ipsa, cujo consequente dever de indenizar deriva, 

segundo LÉLIO DENICOLI SCHMIDT, da simples demonstração “do uso indevido da marca, sem 

que seja preciso provar qualquer outro prejuízo decorrente de tal conduta, como queda de 

faturamento, desvio efetivo de clientela ou outro fato qualquer”
420

, conclusão que se afigura 

razoável ante as incontestáveis dificuldades práticas de comprovação cartesiana do efetivo 

prejuízo experimentado pela vítima, cabendo ao magistrado arbitrá-la segundo os elementos 

de prova apresentados e em consonância com os critérios delineados nos artigos 208, 209 e 

210 da Lei Federal 9.279/96. 

  Este é o entendimento consagrado na jurisprudência nacional. Em reiterados julgados, 

o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese da existência de dano material pelo simples uso 

indevido da marca, “uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão 

à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão 

entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur 

apurado em liquidação por artigos” (Recurso Especial 1.327.773/MG, 4ª Turma, DJe 

15/2/2018). No mesmo sentido, o Recurso Especial 1.507.920/PR
421

, o Agravo Interno no 

                                                 
419

 MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 104. 
420

 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2016, p. 290. 
421

 “PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO ESPECIAL E AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.  535  

DO  CÓDIGO  DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 

284/STF. USO INDEVIDO DE MARCA. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. DANO 

MORAL. VALOR. NÃO INTERVENÇÃO DO STJ. 1.  Recursos especiais de ambas as litigantes, o da autora, 

admitido na  origem,  buscando  discutir  a existência de danos materiais e o valor do dano moral; o da ré, 

obstado na origem e objeto de agravo, em que busca afastar a pretensão da autora. 2.  Não há que se falar em 

ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as 

questões postas a debate, apresentando fundamentação adequada à solução adotada, sem incorrer em nenhum 

dos vícios elencados no referido dispositivo de lei.  Recursos de ambas as partes que não demonstram efetivo 

vício de julgamento na origem. 3. Inviável o recurso especial cujas razões não demonstram o efetivo dissídio, 

com comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados e o necessário cotejo analítico, devendo 

prevalecer o primeiro juízo de admissibilidade que aplicou o verbete nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal 

Federal. 4.  Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de nome inequivocamente 

semelhante à marca de propriedade da autora para a comercialização de produtos no mesmo ramo de atividade 

acarreta a certeza do prejuízo material, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.  Desnecessidade 

de que a inicial especifique concretamente o prejuízo, que se presume em decorrência da prova da colocação no 

mesmo mercado da contrafação. Inépcia da inicial afastada. 5. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos 

morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, 

atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 6. Agravo da ré a que se nega provimento. 7. Recurso especial da autora parcialmente provido.” 

(STJ, Resp. 1.507.920/PR, 4ª Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Galloti, j. 29/10/2019).   
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Recurso Especial 1.645.776/RJ 
422

, o Recurso Especial 1.741.348/SP
 423

, o Agravo Interno no 

Recurso Especial 228.942/SP
 424

 e o Agravo Interno no Recurso Especial 1.444.464/SP
425

.  

                                                 
422

 “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.  MARCA. CONJUNTO-IMAGEM. USO INDEVIDO.  

CONFUSÃO. CONSUMIDORES. SÚMULA Nº 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA.  SÚMULA Nº 

211/STJ. ELEMENTO VOLITIVO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. LUCROS CESSANTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS.  PRESUNÇÃO.  

SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de 

Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.º 2 e 3/STJ). 2.  A falta de prequestionamento da matéria 

suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor do 

disposto na Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça.  3.  É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça no  sentido de que mesmo as matérias de ordem pública devem observar o requisito do 

prequestionamento viabilizador da  instância  especial.  4. Na hipótese, rever a conclusão da Corte local  no  

sentido  de que há identidade entre o conjunto-imagem das marcas  em  confronto capaz de causar confusão entre 

os consumidores dependeria  do reexame de fatos e provas, providência que esbarra na censura da Súmula nº 

7/STJ. 5.  No  caso, a tese jurídica referente à necessidade de comprovação do  propósito de imitar para que haja 

condenação em lucros cessantes não  foi  apreciada  pelo  acórdão  recorrido,  carecendo  o recurso especial,  no  

ponto, do indispensável prequestionamento. Incide, na hipótese, a Súmula nº 282/STF. 6.  O  acórdão  recorrido  

está  em consonância com a jurisprudência desta Corte quando afirma que na hipótese de concorrência desleal os 

danos  materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela e a  confusão  entre  as marcas, podendo ser 

apurados em liquidação de sentença, o que atrai a incidência da Súmula nº 83/STJ. 7. Agravo interno não 

provido.” (STJ, AgInt no REsp 1.645.776 / RJ, 3ª Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 

30/09/2019). 
423

 “RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. USO POR 

TERCEIRO. SINAL DE CARÁTER GENÉRICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS PRODUTOS QUE IDENTIFICA E QUE NÃO É DESIGNATIVA 

DE SUAS CARACTERÍSITCAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. (...) 9. A jurisprudência do STJ entende que é 

devida reparação por danos patrimoniais  (a  serem  apurados  em  liquidação  de  sentença)  e compensação por 

danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a  violação  de  marca, independentemente de comprovação 

concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. 10.  Compensação  a título de danos 

morais arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta  mil  reais).” (STJ, REsp 1.741.348/SP, 3ª Turma, Ministra Nancy 

Andrighi, j. 28/08/2018). 
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 “AGRAVO   INTERNO   NO   AGRAVO   EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROPRIEDADE INDUSTRIAL.  

USO  INDEVIDO  DE  MARCA. MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. INDENIZAÇÃO  POR  

DANOS  MATERIAIS.  DESNECESSIDADE  DE COMPROVAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. 1.  Nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte, em se tratando de direito  de  marcas,  o  dano 

material é presumido, sendo possível a apuração  do  valor da indenização em liquidação de sentença, pois a 

violação  desse  direito  é  inequivocamente  capaz de gerar severas lesões  à  atividade  empresarial do legítimo 

titular da marca, tais como,  por  exemplo,  o  desvio  de  clientela e a confusão entre as empresas. 2. Agravo 

interno provido.” (STJ, AgInt no AREsp 228.942/SP, 4ª Turma, Relator Ministro Lázaro Guimarães, j. 

06/03/2018). 
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 “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL.  MARCA.  USO  INDEVIDO.  VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. 

DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.  Não se  verifica  a  alegada 

violação ao art. 535 do CPC/73, na medida  em  que  a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a 

questão  que  lhe  foi  submetida,  não  sendo  possível  confundir julgamento  desfavorável,  como  no  caso, 

com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de 

tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e  decidido nas instâncias ordinárias, porquanto 

ausente o indispensável  prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.  3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça consolidou o  entendimento  de  que,  na  hipótese  de  contrafação de marca, a 

procedência  do  pedido  de  condenação  do  falsificador  em  danos materiais  e  morais  deriva  diretamente  da  

prova  que  revele  a existência de contrafação. 4.  No caso  dos  autos,  a  Corte  de  origem, analisando o acervo 

fático-probatório dos autos, reconheceu o uso indevido de marca pela agravante, que adotou a expressão de uso 

exclusivo da agravada, não especificando  que  se  tratava  de película escurecedora, porém não produzida pela 

empresa autora, o que impõe o dever de indenizar. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no 

REsp 1.444.464/SP, 4ª Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. 28/11/2017). 
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  O mesmo sucede com o dano moral. Por se tratar, segundo JOSÉ DE AGUIAR DIAS, de 

efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, o dano moral se prova per si, a 

dispensar demonstração de prejuízo, por exemplo, no caso da morte de um filho ou crimes 

contra honra em geral, fatos que por si só motivam o dever de reparar o dano 

extrapatrimonial
426

. É o que se infere, também, do Enunciado 587, da VII Jornada de Direito 

Civil do Conselho da Justiça Federal
427

, verbis:  

 

o dano à imagem restará configurado quando presente a utilização indevida desse 

bem jurídico, independentemente da concomitante lesão a outro direito da 

personalidade, sendo dispensável a prova do prejuízo do lesado ou do lucro do 

ofensor para a caracterização do referido dano, por se tratar de modalidade de dano 

in re ipsa. 

 

  Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exigir comprovação, 

pela pessoa jurídica, do dano moral experimentado, mediante aferição casuística da ofensa a 

direitos da personalidade referidos no artigo 52 do Código Civil
428

, no específico plano da 

proteção marcária o entendimento desta elevada Corte tem sido firme quanto à sua natureza in 

re ipsa. Embora constatem-se julgados que exijam, ainda que de modo indireto, a 

comprovação do prejuízo de natureza moral pelo titular da marca, com base na leitura de que 

dano moral sofrido por pessoa jurídica não se presume, é fato que decisões mais recentes 

confirmam a tese de que o dever de reparação ao dano moral decorre automaticamente a partir 

do uso indevido de marca.  

  Os julgados favoráveis à dispensa da prova do dano moral baseiam-se, sobretudo, no 

argumento de que a marca constitui um dos ativos mais valiosos de uma empresa, pois através 

dela o empresário se notabiliza no mercado para distinguir seus produtos e serviços, 

adquirindo com isso reconhecimento, respeito e confiabilidade, invariavelmente ofendidos em 
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 AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1973, v. 2, p. 368. 
427

 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado nº 587, VII Jornada de Direito Civil do Conselho da 

Justiça Federal. Coordenador: Ruy Rosado. Relatores: Guilherme Calmon Nogueira da Gama; Rafael Peteffi da 

Silva; Milena Donato Oliva. Brasília DF, 28-29 de setembro de 2015.  
428

 Nesse sentido, vide o REsp. 1.637.629/PE: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

RELAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. 

PESSOA JURÍDICA. AUSENTES. Ação ajuizada em 19/02/10. Recurso especial interposto em 18/04/2013 e 

distribuído a este gabinete em 26/08/2016. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. - 

Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele 

relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no 

julgamento. Na hipótese dos autos, a alteração unilateral de contrato de fornecimento de baterias de automóveis 

pela recorrente impôs pesado ônus sobre as atividades comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é incapaz de 

gerar danos morais (exclusivamente extrapatrimoniais) para além daqueles de natureza material. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ, REsp. 1.637.629/PE, 3ª Turma, Relatora 

Ministra Nancy Andrighi, j. 06/12/2016). 
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caso de aproveitamento parasitário. Nessa linha, tratando-se de conduta que ofende a 

reputação, a credibilidade e a imagem da empresa, justo concluir, nos termos do que fora 

decidido no Recurso Especial 1.327.773/MG, que:  

 

o dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua 

configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita - 

contrafação -, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a 

comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal, 

uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom 

nome, reputação ou imagem
429

. 

 

  A tese foi recentemente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do 

julgamento do Agravo Interno em Recurso Especial 1.427.621/RJ
430

, julgado aos 20/04/2020, 

expresso em afirmar que "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 
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 Ementa do julgado: “RECURSO  ESPECIAL.  PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE 

MARCA DE EMPRESA.  SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. 

PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1.  A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, 

letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, 

distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas 

vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou 

exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à 

concorrência desleal. 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses 

meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou 

serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, 

ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3.  A lei e a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, 

uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, 

por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá 

ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4.  Por sua natureza de bem 

imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A 

reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, 

fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da 

qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente   menoscabo   de   seus   direitos, bens   e   

interesses extrapatrimoniais.  5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua 

configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a 

demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6.   Utilizando-se   do   

critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico 

lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por 

danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido. ” (STJ, REsp. 1.327.773/MG, 4ª 

Turma, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, j. 28/11/2017). 
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 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRAFAÇÃO. PRODUTO FALSIFICADO. IMPORTAÇÃO. BOLA JABULANI. DANO MORAL. 

CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 

DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano 

moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação (dano moral 

in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo" (AgInt no AREsp n. 1.537.883/PR, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 4/9/2019). 2. A simples indicação dos dispositivos 

legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do 

recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF). 3. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgIn REsp. 1.427.621/RJ, 4ª Turma, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 20/04/2020). 
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dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de 

contrafação (dano moral in re ipsa), dispensando a prova de efetivo prejuízo". Este, aliás, foi 

o entendimento esposado pela Corte no Recurso Especial 1.804.035 - DF
431

, no Recurso 

Especial 1.674.370/SP
432

, no Recurso Especial 1.527.232/SP
433

, no Recurso Especial 
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 RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. 

VIOLAÇÃO. NOME DE DOMÍNIO. SIGNO DISTINTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE 

CONFUSÃO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. 

PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação ajuizada em 24/1/2018. Recursos especiais 

interpostos em 21/1/2019 e 22/1/2019. Autos conclusos à Relatora em 6/5/2019. 2. O propósito recursal é 

verificar (i) se o reconhecimento da prática de atos de violação marcária autoriza, independentemente de 

comprovação dos danos, a condenação ao pagamento de danos materiais e morais ao titular do direito violado; e 

(ii) a viabilidade do pedido de cancelamento do nome de domínio da empresa recorrida. 3. No âmbito do STJ, é 

pacífico o entendimento de que vigora, quanto aos nomes de domínio, o princípio first come, first served, 

segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e preencher os requisitos específicos 

elaborados pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br), independentemente de apuração quanto à eventual 

colidência com marcas ou nomes empresariais previamente concedidos a terceiros. 4. Também constitui 

entendimento firmado nesta Corte que, apesar de o princípio retro mencionado viger no ordenamento jurídico 

nacional, é possível que eventual prejudicado, detentor de registro de sinal distintivo idêntico ou semelhante, 

possa vir a contestar o nome de domínio conflitante. A insurgência, contudo, somente deve ser acolhida na 

hipótese de ficar caracterizada a má-fé, elemento que precisa ser verificado em concreto, caso a caso, a fim de se 

decidir pelo cancelamento ou transferência da titularidade do registro e pela responsabilização do infrator. 5. A 

má-fé, em situações como a dos autos, caracteriza-se pela prática de atos antiéticos, oportunistas, direcionados a 

causar confusão nos consumidores, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário. 6. Hipótese concreta em 

que o nome empresarial, a marca e os nomes de domínio da recorrente DECOLAR.COM LTDA. foram 

registrados em momento anterior ao pedido de registro do nome de domínio impugnado 

(www.decolando.com.br). 7. Tratando-se de empresas que atuam no mesmo segmento de atividades, a 

utilização, pela recorrida, de sinal distintivo composto pelo mesmo verbo que forma o nome empresarial, a 

marca e os nomes de domínio titularizados pela recorrente é suficiente para causar confusão no público 

consumidor – circunstância reconhecida pelos juízos de origem –, o que impõe seu cancelamento. 8. Para a 

jurisprudência do STJ, a configuração de colidência indevida de signos distintivos ocorre com a mera 

possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de consumidores específicos. 9. 

Registre-se, outrossim, que, de acordo com o que se depreende da sentença, a recorrida sequer utiliza, em sua 

página na internet e no seu estabelecimento comercial, a marca de sua titularidade, tendo optado por fazer uso de 

sinais que imitam a marca da recorrente. 10. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos 

patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na 

hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material 

e do abalo moral resultante do uso indevido. (STJ, REsp. 1.804.035/DF, 2ª Turma, Relatora Ministra Nancy 

Andrighi, j. 25/06/2019). 
432

 RECURSO ESPECIAL.  CONTRAFAÇÃO DE MARCA.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,     

CONTRADIÇÃO    OU    OBSCURIDADE.    NÃO    OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.  

AUSÊNCIA.  SÚMULA  211/STJ.  COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FALSIFICADOS.  CRITÉRIO A 

SER UTILIZADO PARA QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. 

DANO IN RE IPSA. 1-  Ação ajuizada em 2/7/2013.  Recurso especial interposto em 23/4/2015 e atribuído à 

Relatora em 26/8/2016. 2-  O propósito recursal é definir (i) se o critério estabelecido pelo art.  103, parágrafo 

único, da Lei de Direitos Autorais é aplicável às hipóteses de violação ao direito de uso exclusivo de marca para 

fins de quantificação do valor devido a título de reparação por danos materiais e (ii) se as recorrentes devem ser 

compensadas por danos extrapatrimoniais 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de 

declaração. 4-  A ausência de decisão acerca de argumento invocados pelas recorrentes, não obstante a 

interposição de embargos de declaração, impede o acolhimento do recurso especial quanto à questão correlata. 5-  

A existência de previsão específica na Lei de Propriedade Industrial acerca dos critérios a serem adotados para 

quantificação do montante devido a título de reparação pelos danos decorrentes de violação a direito marcário - 

assim como a ausência de semelhança relevante entre o substrato fático sobre o qual deve incidir a regra do 

parágrafo único do art. 103 dessa Lei e a hipótese dos autos – é condição suficiente para afastar a necessidade do 

uso da analogia. 6-  Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao direito legalmente 
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1.635.556/SP
434

 e no Agravo Interno no Agravo de Despacho Denegatório de Recurso 

Especial 1.366.770/SP
435

. 

  Com efeito, tanto os danos materiais – lucros cessantes ou danos emergentes – como 

os danos morais decorrentes de violação à propriedade marcária, caracterizam dano in re ipsa, 

de modo a dispensar prova da sua efetiva consumação. Decerto, o aproveitamento parasitário 

de marcas, por si só, caracteriza ilícito idôneo a gerar prejuízo tanto ao patrimônio de seu 

titular como a seus direitos da personalidade, com destaque à identidade, honra e imagem, o 

que se afirma com espeque no artigo 52 do Código Civil, que permite a atribuição de certos 

                                                                                                                                                         
tutelado de exploração exclusiva das marcas por elas registradas. 7-   O   prejuízo   suportado prescinde de 

comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada.  

A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência 

é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes. 8-  A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido 

de entender cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular de marca alvo de contrafação, 

os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade. 9- Recurso especial parcialmente 

provido. (STJ, Resp. 1.674.370/SP, 3ª Turma, Ministra Nancy Andrighi, j. 03/08/2017). 
433

 RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO AO TRADE DRESS DE 

PRODUTOS. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. 

AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, 

sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a 

demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. (STJ, REsp. 

1.527.232/SP, 4ª Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 04/12/2018). 
434

 RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. 

INSULFILM. VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DANO 

PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. 1- Ação distribuída em 10/6/2008. Recurso especial interposto em 22/5/2014 e concluso à Relatora 

em 10/10/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se a pretensão de reparação por danos patrimoniais 

decorrentes de violação a direito de propriedade industrial impõe à vítima que comprove o dolo de quem 

praticou o ato e os prejuízos sofridos. 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como 

violados impede o conhecimento do recurso especial. 4- O dano patrimonial causado ao titular de direito de 

marca configura-se com a violação dos interesses tutelados pela Lei de Propriedade Industrial, sendo despicienda 

a comprovação da intenção do agente em prejudicar a vítima ou do prejuízo causado, devendo o montante ser 

apurado em liquidação de sentença. 5- Recurso especial provido. (STJ, REsp. 1.635.556/SP, 3ª Turma, Relatora 

Ministra Nancy Andrighi, j. 10/10/2016). 
435

 PROCESSUAL CIVIL.  CIVIL.  AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  

INTERESSE DE AGIR.  CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRAFAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.  7/STJ. 

DANOS MORAIS PRESUMIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.  PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.  O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 

do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pelo interesse de agir das agravadas, pela 

desnecessidade de prova técnica, bem como pela existência de contrafação. Alterar esse entendimento 

demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 3. "O dano moral por uso 

indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de 

conduta   ilícita, revelando-se   despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória 

do efetivo abalo moral” (Resp. n. 1.327.773/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/2/2018). 4.   Somente   em   hipóteses   excepcionais, quando irrisório 

ou exorbitante o total da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite 

o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de 

origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento (STJ, AgInt no AREsp 1.366.770/SP, 4ª  Turma, Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 08/04/2019). 
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direitos da personalidade – que serão abordados em item específico deste capítulo – às 

pessoas jurídicas, desde que possam ser objetivamente considerados. Exigir prova destes 

prejuízos como condição para a reparação dos danos dele decorrentes fatalmente resultaria em 

situação de injustiça, pois privaria o titular de um direito subjetivo lesado da justa 

indenização, além de estimular a disseminação e reiteração de práticas contrárias às normas 

de proteção à propriedade industrial, tornando letra morta os dispositivos de proteção 

constantes da Lei Federal 9.279/96. 

 

5.2  Contraste entre os critérios de quantificação dos danos materiais previsto na Lei 

Federal 9.279/96 com a regra do artigo 944 do Código Civil: a difícil tarefa de 

quantificação do dano em matéria de propriedade industrial 

 

 A Lei Federal 9.279/96 traz parâmetros gerais de delimitação da responsabilidade civil 

por danos emergentes (art. 208) e lucros cessantes (art. 210), enquanto modo de conferir ao 

lesado alternativas à mais adequada reparação de seu prejuízo. Similar previsão consta do 

artigo 45 do Acordo TRIPS, que incumbe os países subscritores, dentre eles o Brasil, a 

municiar autoridades judiciárias com competência para impor aos infratores de direitos de 

propriedade intelectual o pagamento de indenização suficiente à compensação do prejuízo e 

recomposição dos lucros que deixaram de ser auferidos, em evidente menção aos danos 

emergentes e lucros cessantes
436

. 

  O artigo 208 da Lei Federal 9.279/96 traz como parâmetro de mensuração do dano 

derivado de ofensa à propriedade industrial “os benefícios que o prejudicado teria auferido se 

a violação não tivesse ocorrido”
437

. Trata-se de critério que, embora concebido para dar 

contornos aos danos emergentes em matéria de propriedade industrial, na verdade revela 

hipótese de indenização por lucros cessantes, tanto que repetido ipsis litteris pelo artigo 210, I 

da mesma lei, que trata especificamente dos critérios de reparação de danos por aquilo que a 

vítima deixou de ganhar. 

                                                 
436

 Artigo 45, Acordo TRIPS: “1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que o infrator pague ao 

titular do direito uma indenização adequada para compensar o dano que este tenha sofrido em virtude de uma 

violação de seu direito de propriedade intelectual cometido por um infrator que tenha efetuado a atividade 

infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência. 2. As autoridades judiciais terão também o poder de 

determinar que o infrator pague as despesas do titular do direito, que poderão incluir os honorários apropriados 

de advogado. Em casos apropriados, os Membros poderão autorizar as autoridades judiciais a determinar a 

reparação e/ou o pagamento de indenizações previamente estabelecidas, mesmo quando o infrator não tenha 

efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência.” 
437

 Artigo 208, Lei Federal 9.279/96. “A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria 

auferido se a violação não tivesse ocorrido. ” 
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 Por sua vez, o artigo 210 da Lei Federal 9.279/96 estabelece balizas de apuração do 

quantum indenizatório dos lucros cessantes sofridos por titular de propriedade industrial, 

elegíveis alternativamente segundo o critério mais favorável ao prejudicado. DENIS BORGES 

BARBOSA registra que tais critérios foram originariamente estabelecidos pela Corte Suprema 

Alemã no caso Ariston, julgado aos 08/06/1895, sendo eles, alternativamente: I - os 

benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, caracterizador 

de lucro cessante;  II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito, 

com fundamento na vedação legal e principiológica ao enriquecimento sem causa; e  III - a 

remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de 

uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem, mediante arbitramento de royalties 

fictos
438

.
 
 

  A possibilidade de escolha do critério mais favorável à vítima em matéria de 

responsabilidade civil contava com previsão no art. 948 do Código Civil de 1916, segundo o 

qual “nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado”. Tal 

norma não foi replicada no Código Civil de 2002 que, no seu art. 944, prescreve que a 

indenização se mede pela extensão do dano, o que parece afastar a ideia de livre fixação do 

quantum indenizatório, seja em valor irrisório, seja exagerado, impropriedades que 

comportam correção por aplicação de seu § único, que autoriza a revisão judicial do valor da 

indenização segundo apreciação equitativa do magistrado. 

  Fato é que o direito de escolha não pode ser entendido como mecanismo 

oportunizador do enriquecimento sem causa do ofendido, vedado pelo artigo 884 do Código 

Civil, haja vista o disposto no artigo 944 do Código Civil que impõe, como regra, a fixação de 

indenização de acordo com a extensão do dano, cabendo à doutrina e jurisprudência a 

delimitação de mecanismos capazes de recompor o patrimônio do lesado e, de outra ponta, 

não fomentar a impunidade daqueles que se valem da notória dificuldade de demonstração do 

prejuízo para perseverar na irregularidade. Este, talvez, corresponda ao maior desafio imposto 

ao jurista em matéria de reparação de danos materiais em sede de propriedade industrial: 

conciliar as alternativas legais de delimitação do prejuízo prescritos nos artigos 208 e 210 da 

Lei Federal 9.279/96 com o critério geral de que a indenização tem por parâmetro a extensão 

do prejuízo experimentado. 

  Visando fornecer subsídios para esta demonstração, e consequente aquilatação do 

dano material, DENIS BORGES BARBOSA propõe a observância de três “passos”, a saber: i. 

                                                 
438

 BARBOSA, Denis Borges. Valor indenizável das violações da Propriedade Industrial. Disponível 

em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/valor_indenizavel.pdf>, p. 23. Acesso: 11 mai. 2021. 

https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/valor_indenizavel.pdf
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delimitação da massa contrafeita, para determinar quantos bens ou serviços foram afetados 

pela exploração indevida; ii. indicação do prejuízo experimentado, para apurar a perda sofrida 

e o ganho que se deixou de auferir, que, no caso de exploração efetiva pelo titular, resultará 

em quantum correspondente ao que a vítima  ganharia acaso a violação não tivesse 

acontecido, e no caso de sua não exploração, o que receberia acaso tivesse celebrado contrato 

de licenciamento; e iii. se a exploração exceder à capacidade de produção do titular, a 

indenização equivaleria à restituição, pelo infrator, daquilo que ganhou
439

. 

  A prova destes fatores, na prática, revela tarefa dificílima. JOSÉ MAURO DECOUSSAU 

MACHADO registra que “a natureza peculiar dos bens imateriais protegidos pela propriedade 

industrial lhes torna inerente a dificuldade de que haja, posteriormente à violação, na maioria 

dos casos, uma reparação pecuniária satisfatória, que restabeleça plenamente a situação 

anterior”
440

, haja vista que, em regra,  a vítima de aproveitamento parasitário de uma marca 

não dispõe de meios de prova seguros para determinar a massa contrafeita e tampouco a 

extensão do prejuízo experimentado, por versarem sobre dados, em regra, de domínio 

exclusivo do violado. 

  É o que também pontua JOÃO DA GAMA CERQUEIRA:  

 

A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos merece, entretanto, especial 

referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos 

à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de 

registros de marcas, não podendo os Juízes exigi-la com muita severidade. Os 

delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do 

seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas de concorrência desleal, 

tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. 

Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do 

titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma 

progressão, não sendo raros os casos em que se verifica seu aumento. Não se deve 

concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, 

porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua 

estabilização em determinado nível. O que o bom-senso indica que é o dono da 

marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do 

contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, 

o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os 

seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam 

desfalcado o montante das vendas do dono da marca
441

. 
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BARBOSA, Denis Borges. Valor indenizável das violações da Propriedade Industrial. Disponível 

em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/valor_indenizavel.pdf>, p. 28. Acesso: 11 mai. 2021. 
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MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da antecipação da tutela na propriedade industrial. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 144. 
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 CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial: das marcas de fábrica e de comércio, do 

nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal. 
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  Não bastasse, nem sempre a análise da contabilidade do ofensor – utilizada como 

fundamento para embasar a reparação do dano patrimonial por violação à propriedade 

industrial - se mostra segura para atestar a ocorrência ou não de proveito econômico indevido. 

HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF registra que muitos são os fatores que interferem no 

balanço patrimonial de uma empresa, que pode sofrer pouco ou nenhum decréscimo mesmo 

após a constatação de aproveitamento parasitário de propriedade marcária, o que poderia 

conduzir à indevida conclusão de que, ausente variação patrimonial negativa, nada haveria a 

indenizar a título de dano emergente ou lucro cessante. E, a partir deste procedente 

apontamento, arremata ao dizer que “é inteira e necessariamente discricionária a quantificação 

do prejuízo econômico decorrente de uma lesão ao bom nome de uma empresa, porque que a 

natureza desse prejuízo seja estritamente material e, portanto, objetiva”, tratando-se de “um 

julgamento subjetivo com base em critérios objetivos”
442

. 

  E essa prova, no plano da Administração Pública direta e indireta de Direito Público,  

mostra-se impossível, pois, à exceção das sociedades de economia mista e empresas públicas, 

os entes a Administração Pública não dispõem de balanço contábil para aferição de perda 

econômica decorrente do aproveitamento parasitário das suas marcas. Nestas hipóteses, a 

exigência de prova da diminuição patrimonial resultará, invariavelmente, em lesão a direito 

desacompanhada de qualquer reparação, o que, além de injusto, contraria o escopo também 

punitivo da responsabilidade civil, por deixar o ofensor impune.  

  Nesse prisma, a fixação equitativa do quantum indenizatório em matéria de violação à 

propriedade industrial, gênero do qual as marcas constituem espécie, ganha importante relevo. 

Nas hipóteses em que a constatação exata da extensão do dano não se mostra possível ou 

factível, ADRIANO DE CUPIS invoca a valoração equitativa do fato, que pressupõe a 

impossibilidade da prova precisa do montante do dano, que pode ser arbitrado independente 

da prova de sua extensão ex bono et aequo do magistrado, consideradas a condição econômica 

do ofensor e do ofendido
443

. Na mesma linha, ALBERTO RAVAZZONI, ao invocar o juízo de 

equidade para determinação da indenização pecuniária, com base na avaliação judicial de três 

fatores, a saber: i. gravidade do dolo ou culpa do agente; ii. gravidade da ofensa; e a iii. 

                                                 
442

 HERKENHOFF, Henrique Geaquinto. Os direitos da personalidade da pessoa jurídica de Direito 

Público. 2010. 232 folhas. Doutorado em Direito Civil -  Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2011, p. 32.  
443

 DE CUPIS, Adriano. Il danno. Teoria generale della responsabilità civile. 3.ed. Milano: Giuffrè, 1979, v. 1, p. 

583, 586 e 588. 



203 

 

 

 

condição patrimonial das partes, cabendo ao magistrado o exercício de escolha livre e 

fundamentada do valor a ser ao final arbitrado
444

.  

  De modo semelhante, MARIA HELENA DINIZ propõe, com fundamento nos artigos 944 

e 945 do Código Civil, os seguintes fatores de liquidação do dano por estimativa (aestimatio 

damni), quais sejam, i. o grau de culpa do lesante, face a possibilidade, constante do artigo 

944, § único do Código Civil, de redução equitativa do montante indenizatório, dispositivo 

que deve ser lido cum granu salis face à regra geral da reparação integral prevista no seu 

caput, bem como de fixação de indenização em valor menor em caso de culpa comum ou 

concorrente (art. 945, CC); ii. situação econômica da vítima ou do causador do dano, desde 

que tais fatores influenciem sobre o total do prejuízo, regra que também deve ser interpretada 

com cuidado, face, por exemplo, à impossibilidade de arbitramento de indenização que 

considere exclusivamente o porte econômico do ofensor ou do ofendido, como, neste último 

caso, assentado no Enunciado 588 da VII Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça 

Federal
445

; iii. influência de acontecimentos exteriores ao fato prejudicial; e iv. lucro obtido 

pela vítima da reparação de dano. Nestes casos, a notável autora, respaldada nas lições de 

RENÉ SAVATIER, registra que o magistrado “não estará obrigado a declarar os fundamentos ou 

os fatores em que se baseou para delimitar a extensão do prejuízo”, que poderão ser 

simplesmente abstraídos da situação concreta, liberdade que é exercida tanto no campo do 

dano moral como material
446

. 

  Além da fixação equitativa da reparação civil por dano material, especial atenção 

merece a hipótese prescrita no inciso II do artigo 210 da Lei Federal 9.279/96, que permite ao 

ofendido optar por reparação de danos que correspondam aos “benefícios que foram auferidos 

pelo autor da violação do direito”. Não se cogita aqui da efetiva perda patrimonial do 

ofendido, mas do proveito econômico ilicitamente extraído da marca usurpada, que, segundo 

SÉRGIO SAVI, corresponderia a lucro de intervenção, caracterizado pelo “lucro obtido por 

aquele que, sem autorização, interfere nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa e que 

decorre justamente desta intervenção"
447

, fundado na vedação ao enriquecimento sem causa 

do ofensor (art. 884, Código Civil).   

                                                 
444

 RAVAZZONI, Alberto. Da riparazione del danno non patrimoniale. Milano: Giuffrè, 1962, p. 177-181. 
445

 Enunciado nº 588, VII Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: 

“O patrimônio do ofendido não pode funcionar como parâmetro preponderante para o arbitramento de 

compensação por dano extrapatrimonial.” 
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 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil. Responsabilidade Civil. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 7, 

p. 246. 
447

 SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa. São Paulo: Atlas, 2012, p. 7. 
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  Em pioneiro julgamento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial 1.698.701-RJ
448

, reconheceu o direito de restituição decorrente do uso não 

autorizado de imagem de famosa atriz brasileira, a obrigar o ofensor a restituir, à lesada, o 

proveito econômico decorrente da injusta intervenção no patrimônio alheio, independente de 

deslocamento patrimonial, ou seja, de prejuízo material. Isso porque o fundamento da 

restituição não seria a responsabilidade civil, mas a vedação ao enriquecimento sem causa 

(art. 884, Código Civil), nos termos, aliás, cristalizados no Enunciado 620 da VIII Jornada de 

Direito Civil do Conselho da Justiça Federal
449

. 

  Por ter fundamento distinto da responsabilidade civil - qual seja, a vedação ao 

enriquecimento sem causa – a teoria do lucro de intervenção admite a restituição de proveito 

econômico indevido dissociada da extensão do prejuízo, tal como determina o art. 944 do 

Código Civil, mediante arbitramento judicial, entendimento tem por maior mérito justificar e 

legitimar decisões judiciais anteriores de arbitramento da reparação civil por dano material em 

sede de violação à propriedade industrial. E, no caso de aproveitamento parasitário de marcas, 

                                                 
448

 RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. FINS COMERCIAIS. 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. DEVER 
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prática de atos contrários ao ordenamento jurídico. 6. A subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa 

não impede que se promova a cumulação de ações, cada qual disciplinada por um instituto específico do Direito 

Civil, sendo perfeitamente plausível a formulação de pedido de reparação dos danos mediante a aplicação das 

regras próprias da responsabilidade civil, limitado ao efetivo prejuízo suportado pela vítima, cumulado com o 

pleito de restituição do indevidamente auferido, sem justa causa, às custas do demandante. 7. Para a 
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a indevida intervenção sobre patrimônio alheio é evidente, de modo a permitir a subsunção 

deste fato à novel teoria. 

  De outra ponta, a fixação de royalties fictos com base no inciso III do artigo 210 da 

Lei Federal 9.279/96 constitui alternativa à reparação dos danos materiais decorrentes de 

violação marcária aplicáveis, como aponta DENIS BORGES BARBOSA,  nos casos em que não 

seja possível apurar as efetivas perdas e danos do titular ou o enriquecimento sem causa do 

infrator, de acordo com os parâmetros de mercado (no que tange à alíquota) e tomando por 

base as vendas líquidas da massa contrafeita
450

. Quanto ao respectivo percentual, LÉLIO 

DENICOLI SCHMIDT destaca não haver consenso e tampouco valor fixo, invocando precedentes 

judiciais que vão de 5% a até 50% sobre o valor total da venda do produto contrafeito, este 

último fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
451

. Há quem sustente a fixação 

do percentual de 5% com fundamento no artigo 74 da Lei Federal 3.470/58 e artigo 12 da Lei 

Federal 4.131/62, que permitem que os royalties pagos por exploração de marca sejam 

deduzidos do imposto de renda até o limite de 5% da receita bruta gerada pelo produto, bem 

como em recomendação da Associação Brasileira de Propriedade Industrial (ABPI), baseada 

em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 101.059-RJ
452

. O 

mesmo autor destaca que os contratos de franquia, que contemplam licenciamento de marcas, 

“geralmente cobram de 5% a 10% de royalties sobre a receita bruta gerada pela marca, sem 
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Procedente. Irresignação recursal da ré alegando degeneração da marca e perda da proteção do registro. 

Declaração de nulidade ou extinção do registro que não pode ser declarada incidentalmente. Ação de 

competência da Justiça Federal, conforme jurisprudência do STJ. Registros válidos. Vendas incrementadas com 

uso de marca alheia. Danos materiais devidos e arbitrados com modicidade. Danos à imagem da marca. Desgaste 

e enfraquecimento decorrente do uso indevido do sinal distintivo, colaborando com a vulgarização da marca. 

Comercialização de produtos com qualidade duvidosa. Decisão Mantida. Recurso Improvido. (...)“No que toca 

aos parâmetros fixados para arbitramento da indenização por danos materiais: 1) levantamento do número de 

veículos Citroën C3, indicado nas campanhas publicitárias, e vendidos no período, com a identificação de 

quantas películas foram instaladas; 2) apuração do preço que a requerente aplicava aos seus fornecedores pelo 

produto, considerando o produto mais simples da empresa, à época das campanhas; 3) cálculo de indenização no 

montante de 50% do valor do produto por veículo vendido pela ré com instalação do filme, com incidência de 

correção monetária e juros de mora desde a data das campanhas, mostram-se razoáveis e até módicos frente aos 

parâmetros adotados neste E. Tribunal que apura o valor médio dos produtos.” 
452

 “MARCA. DANO. PROVA. I – Reconhecido o fato de que a ré industrializava e comercializava o produto 

“Sabão da Costa”, marca registrada da autora, que também fabricava e vendia o mesmo produto, deve-se admitir 

consequentemente a existência de dano, pois a concorrência desleal significou uma diminuição do mercado. II – 

Restabelecimento da sentença, na parte em que deferira a indenização de 5% sobre o valor da venda do produto, 

nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, ficando relegada para a liquidação a simples apuração do 

valor. III – Recurso conhecido e provido.” (STJ, REsp. 101.059-RJ, 4ª Turma, Relator Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar, j. 20/02/1997). 

https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/valor_indenizavel.pdf
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prejuízo de um valor fixo para ingresso na rede de licenciados”
453

, a evidenciar diversidade de 

entendimentos que, ao fim e ao cabo, atribuem ao magistrado o poder de arbitrar 

discricionariamente o percentual de royalties fictos que entender adequado numa determinada 

situação concreta.  

 Fato é que, diante da dificuldade de se estabelecer parâmetros precisos de delimitação 

do prejuízo material decorrente de violação à propriedade industrial, a jurisprudência pátria 

fixou o entendimento de que, em razão da sua natureza in re ipsa, a quantificação do dano 

material derivada de violação à propriedade industrial  - e, portanto, à propriedade marcária - 

dá-se mediante arbitramento judicial, em fase processual de liquidação por artigos, ante a 

evidente e quase intransponível dificuldade de se apurar, com precisão, o montante do 

prejuízo experimentado e tampouco aquilo que se deixou de auferir. Nesse sentido, o já 

mencionado Recurso Especial 101.059-RJ, cujas conclusões foram replicadas e confirmadas 

em outros julgados da corte, a exemplo do Recurso Especial 1.804.035/DF
454

, entendimento 

                                                 
453

 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2016, p. 292. 
454

 “RECURSO   ESPECIAL.   PROPRIEDADE   INDUSTRIAL.  MARCA.  DIREITO DE 

EXCLUSIVIDADE.   VIOLAÇÃO.   NOME   DE DOMÍNIO.  SIGNO DISTINTIVO. COLIDÊNCIA. 

POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. CANCELAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO   STJ.   1.   Ação 

ajuizada em 24/1/2018.  Recursos especiais interpostos em 21/1/2019 e 22/1/2019. Autos conclusos à Relatora 

em 6/5/2019. 2.  O propósito recursal é verificar (i) se o reconhecimento da prática de atos de violação marcária 

autoriza, independentemente de comprovação dos danos, a condenação ao pagamento de danos materiais e 

morais ao titular do direito violado; e (ii) a viabilidade do pedido de cancelamento do nome de domínio da 

empresa recorrida. 3. No âmbito do STJ, é pacífico o entendimento de que vigora, quanto aos nomes de domínio, 

o princípio first come, first served, segundo o qual o registro deve ser atribuído àquele que primeiro requerer e 

preencher os requisitos específicos elaborados pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.br), independentemente de 

apuração quanto à eventual colidência com marcas ou nomes empresarias previamente concedidos a terceiros. 4.  

Também constitui entendimento firmado nesta Corte que, apesar de o princípio retro mencionado viger no 

ordenamento jurídico nacional, é possível que eventual prejudicado, detentor de registro de sinal distintivo 

idêntico ou semelhante, possa vir a contestar o nome de domínio conflitante.  A insurgência, contudo, somente 

deve ser acolhida na hipótese de ficar caracterizada a má-fé, elemento que precisa ser verificado em concreto, 

caso a caso, a fim de se decidir pelo cancelamento ou transferência da titularidade do registro e pela 

responsabilização do infrator. 5.  A má-fé, em situações como a dos autos, caracteriza-se pela prática de atos 

antiéticos, oportunistas, direcionados a causar confusão nos consumidores, desvio de clientela ou aproveitamento 

parasitário. 6.  Hipótese concreta em que o nome empresarial, a marca e os nomes de domínio da recorrente 

DECOLAR.COM LTDA. foram registrados em momento anterior ao pedido de registro do nome de domínio 

impugnado (www.decolando.com.br). 7.   Tratando-se de empresas que atuam no mesmo segmento de 

atividades, a utilização, pela recorrida, de sinal distintivo composto pelo mesmo verbo que forma o nome 

empresarial, a marca e os nomes de domínio titularizados pela recorrente é suficiente para causar confusão no 

público consumidor - circunstância reconhecida pelos juízos de origem -, o que impõe seu cancelamento. 8.  Para 

a jurisprudência do STJ, a configuração de conivência indevida de signos distintivos ocorre com a mera 

possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de consumidores específicos. 9.  

Registre-se, outrossim, que, de acordo com o que se depreende da sentença, a recorrida sequer utiliza, em sua 

página na internet e no seu estabelecimento comercial, a marca de sua titularidade, tendo optado por fazer uso de 

sinais que imitam a marca da recorrente. 10. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos 

patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na 

hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material 

http://www.decolando.com.br/
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que encontra eco em diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que 

igualmente reconhecem a natureza in re ipsa do dano patrimonial decorrente de contrafação 

marcária, apurável pela via da liquidação de sentença
455

. 

 Há quem se oponha a este entendimento. DENIS BORGES BARBOSA alerta que a 

presunção de dano poderia implicar em ficção de dano patrimonial, vez que o ilícito, embora 

autorize a adoção das medidas inibitórias, não obriga automaticamente à reparação do dano, 

se não for quantificável. O entendimento se coaduna com o decidido no Recurso Especial 

613.376-SP
456

 e com antiga doutrina, a exemplo de CESAREO CONSOLO, para quem o emprego 

                                                                                                                                                         
e do abalo moral resultante do uso indevido.” (STJ, REsp. 1.804.035/DF, 3ª Turma, Relatora Ministra Nancy 

Andrighi, j. 25/06/2019). 
455

 “APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. 1. CONTRAFAÇÃO. Comercialização indevida 

de produtos com a marca registrada pela autora. Direito de exclusividade de utilização. Ilícito demonstrado. 

LUCROS CESSANTES dano material presumido e cuja indenização se deve apurar em liquidação de sentença. 

Precedentes jurisprudenciais. DANO MORAL. Dano in re ipsa. Quantum indenizatório – Valor arbitrado de R$ 

5.000,00 para cada uma das autoras. CORREÇÃO MONETÁRIA –Dano material: incidência a partir do fato 

gerador. Dano moral: incidência a partir da fixação. JUROS DE MORA: incidência a partir da citação para 

ambos os casos. Sentença reformada. Recurso provido em parte. Dispositivo: deram parcial provimento ao apelo. 

” (TJSP, Apelação Cível nº, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Desembargador Ricardo 

Anafe, j. 15/06/2020); “APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MARCA. 1. NULIDADE. 

CERCEAMENTO DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Hipótese em que o apelante alega nulidade na r. 

sentença resultado do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem intimação do advogado 

para manifestação sobre produção de provas ditas necessárias (prova testemunhal). Cabe ao Magistrado, a partir 

da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção 

de provas desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos 

por outros meios são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da 

própria Constituição Federal (art. 5º, LXXVIII). Matéria controvertida essencialmente de direito – Inexistência 

de ofensa ao art. 5º, LV, CF/88). APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MARCA. 2. LUCROS 

CESSANTES (dano material). Apreensão de produtos contrafeitos. Concorrência desleal configurada. Apuração 

do quantum debeatur na fase de liquidação da sentença (LPI, art. 210, III). APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. MARCA. 3. DANO MORAL. MARCA. Apreensão de produtos contrafeitos. 

Simples fato da violação da propriedade industrial apto para abalar a imagem e reputação da demandante – 

Prejuízo extrapatrimonial presumido. Dano in re ipsa. Quantum indenizatório. Redução. Valor arbitrado (R$ 

5.000,00) mantido. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MARCA. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

Majoração. Percentual de 15% majorado em fase recursal para 17% (CPC, art. 85, § 11). Recurso improvido.” 

(TJSP, Apelação cível 1006814-95.2019.8.26.0664, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator 

Desembargador Ricardo Negrão, j. 15/06/2020); “APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL. TRADE DRESS. MARCA. AÇÃO COMINATÓRIA. Abstenção de fabricação e 

comercialização, com pedido de indenização. Cerceamento de defesa repelido. Conjunto dos elementos visuais 

da embalagem do medicamento RELAXMED, das rés, suscetível de causar confusão entre os consumidores, 

diante da colidência com o conjunto-imagem da embalagem do medicamento MIORRELAX, fabricado pela 

autora. Requerente que detém a anterioridade do uso da embalagem, comercializando-a ao menos desde 2013. 

Indenização moral e material devida. Prejuízo decorrente do próprio reconhecimento da prática de concorrência 

parasitária, sendo desnecessária sua prova efetiva na fase de conhecimento. Precedentes. Danos morais bem 

arbitrados. Lucros cessantes, contudo, que devem ser apurados em liquidação de sentença. Pretensão de fixação 

em royalties sobre o faturamento bruto que não tem amparo legal, nem considera o lucro real obtido pelas rés 

com a venda do produto violado. Inteligência do art. 210, da Lei 9.279/96. Sentença mantida. Recursos não 

providos. ” (TJSP, Apelação cível 1124478-64.2017.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 

Desembargador Relator Pereira Calças, j. 05/06/2020). 
456

 “Neste caso, verifica-se que não houve a comprovação de qualquer prejuízo para a autora. Consignou-se na 

sentença que teria havido prejuízo, mas esse não foi vinculado a qualquer prova de perda sofrida pela recorrente. 

Ora, perdas e danos são o que efetivamente se perdeu e o que razoavelmente se deixou de ganhar, qual definição 

dada pelo artigo 1.059 do anterior Código Civil. Pressupõem elas, de parte do devedor, culpa ou mora, e, de 
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da técnica da equidade (arbirtratu boni viri) seria exclusivo ao arbitramento do dano moral, 

sendo inaplicável ao prejuízo patrimonial
457

, e de ENRICO GIUSIANA, que também se opõe à 

equidade para fixação do dano material em caso de ausência de critério objetivo de 

mensuração
458

.  

  Com efeito, apesar da desnecessidade de comprovação do dano (ele é in re ipsa), 

DENIS BORGES BARBOSA entende que sua extensão precisaria ser demonstrada pelo 

interessado, haja vista a inaceitabilidade, no sistema jurídico brasileiro, do que o autor rotulou 

como “dano material-fictício”
459

. 

  Fato é que a negativa de reparação do dano material sob este argumento conduz à 

situação de extrema injustiça, à medida que premia o violador da propriedade marcária com a 

notória dificuldade de demonstração da extensão do efetivo prejuízo. Valer-se do rigor da 

norma posta para contemplar resultado desatento às necessidades sociais implica, segundo 

MARIA HELENA DINIZ, em da lacuna axiológica
460

 ou, como define NORBERTO BOBBIO, 

lacuna de jure condendo, ideológica ou imprópria
461

, que materializa o choque entre o que 

existe e o que é ideal à luz das necessidades de uma determinada sociedade que necessita de 

norma diversa da existente e que coadune com os fatos e valores então vigentes. 

  Nesse passo, MARIO ROTONDI destaca a dificuldade de se indicar a extensão do dano 

material, que autoriza o magistrado a se pronunciar quanto à sua existência, reservando a 

apuração do respectivo montante para momento processual sucessivo, tomando por base “as 

presunções que dele derivam”
462

, consignando-se que RENÉ SAVATIER reputa presumido o 

prejuízo quando o dever violado por uma conduta corresponde à violação de um dever geral 

de não causar prejuízo a outrem, que pode ser bem exemplificado pelo uso parasitário de 

marcas
463

. 

  Por estas razões é que o magistrado, lastreado nas exigências de atenção ao bem 

comum e aos fins sociais da norma jurídica impostas pelo do artigo 5º da Lei de Introdução às 

                                                                                                                                                         
parte do credor, prejuízo. Nos termos do Acórdão recorrido, não houve comprovação de qualquer efetivo dano 

material. Se não comprovou o dano, ou o prejuízo, quid juris? Não há como remeter à liquidação aquilo que, no 

processo de conhecimento, não teve sua existência reconhecida” (STJ, REsp. 613.376-SP, Relator Ministro 

Castro Filho, j. 19/09/2006). 
457

 CONSOLO, Giovanni Cesareo. Tratato sul rissarcimaneot del danno in matéria di delitti e quase delitti. 

Torino: Torinese, 1908, p. 211. 
458

 GIUSIANA, Enrico. Il concetto di danno giurídico. Milano: Casa editrice Buenos Aires, 1944, p. 122. 
459

 BARBOSA, Denis Borges. Valor indenizável das violações da Propriedade Intelectual. Disponível em 

<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/valor_indenizavel.pdf>, p. 12. Acesso: 11 mai. 2021. 
460

 DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 95. 
461

 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: UNB, 1999, p. 140-143. 
462

 ROTONDI, Mário. Diritto industriale. 5. ed. Padova: CEDAM, 1965, p. 274. 
463

 SAVATIER, René. Traité de la responsabilité civile em droit français. Paris: Librairie Générale de droit et de 

jurisprudence, 1951, p. 299. 
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Normas de Direito Brasileiro, pode flexibilizar as exigências probatórias normais para 

avaliação do prejuízo material derivado de violação marcária e tem o poder de arbitrar a 

respectiva compensação financeira, sob pena de premiar o infrator. Afinal, não se pode 

olvidar da lição de JOSÉ DE AGUIAR DIAS no sentido de que a reparação do dano, sob a 

perspectiva jurídica, “é delimitada pela sua condição de pena ou de dever de indenizar, e que 

vem a ser o prejuízo sofrido pelo sujeito de direitos em consequências da violação destes por 

fato alheio”
464

 (g.n). Decerto, sendo a responsabilidade civil modalidade de sanção civil que 

assume função de garantia de pleno ressarcimento do prejuízo (restitutio in integrum) e de 

penalidade, de natureza compensatória, destinada a demover o causador do dano da reiteração 

da conduta lesiva, afigura-se salutar a aceitação de critérios mais flexíveis para sua 

quantificação, seja na ação de conhecimento, seja em sede de liquidação de sentença. 

  Apesar de todo este esforço retórico, é forçoso reconhecer que, mesmo remetido à 

liquidação, a apuração dos danos emergentes e lucros cessantes por violação marcária 

depende de uma mínima demonstração de sua extensão, para que sirva de base ao 

arbitramento judicial, através, por exemplo, de balanços patrimoniais ou de outros 

documentos contábeis que permitam aferir queda ou aumento de faturamento, apesar de toda 

crítica que estes critérios possam vir a ensejar. Mesmo a fixação dos royalties fictos depende 

da indicação de uma base de cálculo sobre a qual podem incidir, sob pena de terem sido 

inocuamente arbitrados. 

  Esta dificuldade se exponencia diante das marcas da Administração Pública 

pertencentes aos entes da Administração direta e indireta de Direito Público. Afinal, 

diferentemente de empresas privadas (e aqui inserem-se as empresas públicas e sociedades de 

economia mista), o Estado não dispõe de balanços ou demonstrativos de receita que possam 

servir de parâmetro para a fixação do quantum indenizatório, até porque, atualmente, os casos 

concretos de licenciamento de marcas públicas no Brasil são extremamente incipientes. 

Poder-se-ia cogitar da fixação de royalties fictos incidentes sobre a massa contrafeita 

constatada, mas ainda assim com a enorme dificuldade de se encontrar um parâmetro seguro 

de quantificação do dano, por justamente não se conhecer, ao certo, a extensão da base de 

cálculo sobre a qual incidiria um determinado percentual.  

  Diante desta realidade, forçoso reconhecer que, em termos práticos, a reparação por 

dano material decorrente de aproveitamento parasitário de marcas da Administração Pública, 

se por um lado juridicamente possível pela existência do an debeatur, por outro fica 

                                                 
464

 AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1973, v. 2, p. 341-342. 
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prejudicada pela dificuldade de se apurar seu quantum em sede de liquidação de sentença. 

Como dito, a Administração Pública direta e indireta de Direito Público não dispõem de 

meios para demonstrar aumento ou queda de arrecadação decorrentes do uso parasitário das 

suas marcas, haja vista não contarem com balanço contábil ou patrimonial que pudessem 

ilustrar o prejuízo. Restaria, apenas, a invocação da teoria do lucro de intervenção, que 

dispensa a prova da extensão do dano, mas ainda carente de maior consagração não só pela 

doutrina como pela jurisprudência nacional, não obstante seu reconhecimento em julgado 

pioneiro proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial 

1.804.035/DF. 

  Justamente neste cenário, ganha relevo o tema da reparabilidade do dano moral 

decorrente de violação de marcas. Se inviabilizada a reparação do dano material por 

impossibilidade de determinação da massa contrafeita ou do prejuízo experimentado, será no 

plano do dano moral que o infrator poderá ser justa e adequadamente penalizado por sua 

conduta antijurídica, tema que, se pacífico em matéria de propriedade marcária privada, não 

goza da mesma tranquilidade no plano do patrimônio público, pois é consagrado o 

entendimento de que a Administração Pública, por não ser titular de direitos fundamentais e 

da personalidade, não poderia ser contemplada com indenização por dano moral. Mas seria 

esta conclusão aplicável aos casos de violação a signos distintivos da Administração Pública, 

notadamente de seus entes sujeitos ao regime jurídico de Direito Público? 

 

5.3 Dano moral por aproveitamento parasitário das marcas da Administração Pública 

  

Tema polêmico a ser enfrentado refere-se à possibilidade de se contemplar a 

Administração Pública com indenização a título de dano moral. Se por um lado a Súmula 227 

do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano 

moral
465

, por outro a jurisprudência nacional, com destaque à do Superior Tribunal de 

Justiça
466

, é avessa à ideia de a Fazenda Pública ser destinatária de indenização com esta 

rubrica, sob o argumento de não ser titular de direitos da personalidade e tampouco de 

direitos fundamentais. 

                                                 
465

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 227. “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 
466

 Confira-se o Recurso Especial 1.258.389-PB: “Eventuais ataques ilegítimos a pessoas jurídicas de Direito 

Público podem e devem ser solucionados pelas vias legais expressamente consagradas no ordenamento, 

notadamente por sanções administrativas ou mesmo penais; soluções que, aliás, se harmonizam muito mais 

com a exigência constitucional da estrita observância, pela administração pública, do princípio da legalidade, 

segundo o qual não lhe é dado fazer nada além do que a lei expressamente autoriza” (STJ, REsp. 1.258.389-

PB, 4ª Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 17/06/2011). 
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 Todavia, antes de adentrar neste tema específico, mister identificar o fundamento do 

dever de reparação por dano moral, situá-lo no âmbito das pessoas jurídicas e, ao final, 

abordar a questão à luz das pessoas jurídicas que compõem a Administração Pública em caso 

de apropriação indevida de suas marcas. 

 

5.3.1  Violação de direitos da personalidade como fundamento do dano moral 

 

  As relações humanas ou materiais são permeadas por fatos que geram vínculos entre 

pessoas ou a submissão de uma coisa à vontade individual, cujos efeitos, se apropriados e 

definidos pelo Direito, transformam-nas em relações jurídicas
467

. 

  RUBENS LIMONGI FRANÇA, lastreado na lição de SAVIGNY, indica a existência de três 

campos de incidência das relações jurídicas: o mundo exterior, composto pelas relações que 

envolvem direitos patrimoniais, a pessoa ampliada na família (direitos de família) e a própria 

pessoa, mediante o reconhecimento dos denominados direitos da personalidade, que 

correspondem “às faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa 

do sujeito, bem assim as suas emanações e prolongamentos”
468

, ou, como define CARLOS 

ALBERTO BITTAR, a “direitos reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas 

projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa de 

valores inatos do homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a 

intelectualidade e outros tantos”
469

. 

 O escopo dos direitos da personalidade, segundo ORLANDO GOMES, é resguardar a 

eminente dignidade da pessoa humana
470

, de cunho não patrimonial e absoluto
471

, cuja 

proteção se volta contra as práticas e abusos atentatórios típicos de regimes políticos pautados 

na coisificação do ser humano, posto a serviço do Estado, na contramão do postulado 

kantiano de que o homem é um fim em si mesmo. 

  ADRIANO DE CUPIS rotula os direitos da personalidade como direitos essenciais ou 

fundamentais da pessoa, mas derivados do ordenamento jurídico, tendo, destarte, natureza 

positiva, a impedir seu reconhecimento como direitos inatos à pessoa”, assim concebidos 
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como modo de reação ao “superpoder do Estado de Polícia”
472

. Contudo, a respeitável posição 

foi contrastada pela visão naturalista de RUBENS LIMONGI FRANÇA, que, acertadamente, 

reconhece seu caráter inato à pessoa humana e sua existência a partir de outras fontes, como o 

costume e direito científico
473

. Da mesma forma CARLOS ALBERTO BITTAR, que também sob a 

perspectiva naturalista, adverte que ao ordenamento jurídico só seria possível reconhecer 

aquilo que lhe é preexistente, havendo diferença entre se atribuir e reconhecer direitos
474

.  

  Trata-se, com efeito, de atributo ínsito ao ser humano e que precede ao direito posto, 

que nada mais faz do que tornar expresso e, sobretudo, reafirmar direitos não patrimoniais que 

emanam da natureza e dignidade humanas, e não da discricionariedade do legislador, 

conclusão inexorável após as atrocidades cometidas durante a segunda guerra mundial, que 

culminaram na ulterior proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Homem em 

1948, que corresponde ao mais significativo marco de evidenciação dos direitos da 

personalidade. 

  SILMARA JUNY DE ABREU CHINELLATO registra, de modo pertinente, que a regulação 

legal dos direitos da personalidade no direito brasileiro não é equivalente à sua relevância, 

seja no Código Civil de 1.916, seja no diploma vigente. Com efeito, destaca a autora: 

 

É mister observar que o Projeto Bevilaqua, bem como o Código Civil brasileiro 

vigente, são datados de época em que entre nós não estava plenamente divulgada e 

alicerçada a Doutrina dos Direitos da Personalidade, falha na qual não incide o 

Projeto de Código Civil atual que, no entanto, os regulou de modo tímido nos arts. 

11 a 21.” 
475  

 

  No mesmo sentido, ANTÔNIO CARLOS MORATO destaca que, embora o Código Civil de 

1916 contivesse diversas previsões, que, implicitamente, admitiam os direitos da 

personalidade, foi a Constituição Federal, com seus artigos 5º, V, X e VIII, “a” que, pela 

primeira vez, consagrou de modo expresso os direitos da personalidade no ordenamento 

jurídico brasileiro. Na sequência, o Código Civil de 2002 sedimentou direitos que já eram 

objeto de pleno reconhecimento, a partir de seu artigo 11 até o artigo 21
476

.  

 Sem embargo das diversas classificações trazidas pela doutrina, com especial destaque 

à posição de SILMARA JUNY DE ABREU CHINELLATO, que propõe o acréscimo do direito à vida 
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como uma quarta categoria autônoma
477

, releva destacar a consagrada lição trazida por 

RUBENS LIMONGI FRANÇA, ao organizar os direitos da personalidade sob três aspectos: a) o 

direito à integridade física, que envolve o direito à vida, direito aos alimentos, direito sobre o 

próprio corpo (vivo e morto), direito sobre o corpo alheio (vivo e morto) e direito sobre partes 

separadas do corpo (vivo e morto); b) direito à integridade intelectual, que abrange o direito à 

liberdade de pensamento, direito de autor científico ou artístico e direito de inventor; c) 

direito à integridade moral, composto pelo direito à liberdade civil, política e religiosa, 

direito à honra, direito à honorificência, direito ao recato, direito ao segredo pessoal, 

doméstico e profissional, direito à imagem e direito à identidade pessoal, familiar e social
478

. 

  ANTÔNIO CHAVES ressalta que os direitos da personalidade são dotados das seguintes 

características: a) são originários ou inatos, por se adquirem pelo simples nascimento; b) são 

direitos subjetivos privados, correspondendo aos indivíduos enquanto simples seres humanos; 

c) são absolutos ou de exclusão, porquanto oponíveis erga omnes; d) são extrapatrimoniais; 

e) são intransmissíveis e, portanto, indisponíveis por seu titular; e f) são irrenunciáveis e 

imprescritíveis.
479

 Quanto à imprescritibilidade, releva acentuar a impossibilidade de serem 

apropriados por terceiros ou alienados por seu titular, a exemplo da fração moral do direito do 

autor
480

 e dos signos mantidos pela Administração Pública para a identificação de seus 

serviços, porquanto afetados à uma destinação de interesse público e coletivo e, portanto, 

impassíveis de serem alienados ou adquiridos por terceiros. 

  Os apontamentos supra evidenciam que a disciplina jurídica dos direitos da 

personalidade, por derivarem da dignidade humana, revela-se precipuamente voltada à tutela 

de pessoas físicas, o que se credita à emergência histórica destinada à efetiva proteção de 

direitos inatos e fundamentais contra atos de outras pessoas e do próprio Estado, visto esse 

como destinatário do dever de tutela e garantia das liberdades individuais. Não obstante, 

pessoas jurídicas também dispõem de certos direitos da personalidade, que, embora não lhe 

sejam inatos, podem lhes ser atribuídos desde que destacáveis da figura humana, agora por 

expressa determinação do artigo 52 do Código Civil. 
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5.3.2  Pessoa jurídica como titular de certos direitos da personalidade: o artigo 52 do Código 

Civil 

 

  A tradicional disciplina dos direitos da personalidade os vincula a atributos inatos ao 

ser humano, enquanto emanação da sua dignidade. Sem descurar da existência, na doutrina, 

de opiniões em sentido contrário
481

, tal não significa que as pessoas jurídicas fiquem alijadas 

de proteção no que tange seu patrimônio imaterial. Existem direitos da personalidade que, 

embora ínsitos ao ser humano, podem ser atribuídos às pessoas jurídicas, cuja existência 

deriva, segundo ANTÔNIO CARLOS MORATO, de uma realidade técnica, “no sentido de uma 

técnica empregada pelo legislador e atribuída no ato constitutivo ou modificativo e no 

exercício da autonomia privada da pessoa jurídica”
482

. 

  Vale dizer: se por um lado não se pode cogitar da vida ou integridade física das 

pessoas jurídicas enquanto entes ideais criados pelo homem, por outro afigura-se plenamente 

factível atribuir-lhes, por extensão, determinados direitos subjetivos reconhecidos às pessoas 

físicas, a caracterizar, segundo feliz colocação de ANTÔNIO CARLOS MORATO, “direitos que 

versam sobre a própria pessoa e atribuídos à pessoa jurídica”.
483

 Não se trata, como ressalta 

DOMENICO CHINDEMI, de reconhecer à pessoa jurídica direitos inatos, mas de sua aptidão para 

vivenciar situações jurídicas que se subsumam a direitos fundamentais da pessoa humana 

garantidos pela Constituição, dentre eles sua imagem
484

.  

  Dentre os direitos da personalidade atribuíveis às pessoas jurídicas, ENEAS DE 

OLIVEIRA MATOS destaca a honra, reputação, nome e, em especial para o presente trabalho, “a 

marca e símbolos (direito à identidade da pessoa jurídica), propriedade intelectual, ao segredo 

e ao sigilo, privacidade, e assim todos que, com o avanço do direito, fizerem-se necessários à 

proteção dos desdobramentos e desenvolvimento da ‘vida’ das pessoas jurídicas”
485

. É o que 

também afirma VITTORIO EMANUELE ORLANDO, que reputa a marca como um sinal da 
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personalidade que impacta a reputação, real ou potencial, de seu titular e de seus produtos e 

serviços
486

. 

  Trata-se de posicionamento alinhado ao pensamento de CARLOS ALBERTO BITTAR, 

que, além de fazer menção a estes mesmos direitos da personalidade, destaca como atributos 

ínsitos à essência da pessoa jurídica o “direito ao nome, à marca, a símbolos e à honra”
487

, 

bem como ao de ANTÔNIO CHAVES, que, em referência à lição de PONTES DE MIRANDA, 

aponta a existência de direito à honra das pessoas jurídicas independente de substrato pessoal 

físico, além de poder refletir no grau de consideração por terceiros, em evidente 

desvinculação dos direitos da personalidade como algo exclusivo à condição humana
488

.  

  Afinal, como ressalta SERGIO CAVALIERI FILHO, embora não tenha vida física, as 

pessoas jurídicas gozam de existência jurídica, atuando no mundo socioeconômico enquanto 

realidade técnica, de modo que, “embora despida de certos direitos que são próprios da 

personalidade humana – tais como a integridade física, psíquica e da saúde -, é titular de 

alguns direitos especiais da personalidade, ajustáveis às suas características particulares, tais 

como o bom nome, a imagem, a reputação, o sigilo de correspondência etc.”
489

. 

  Ainda que de modo indireto, o Código de Defesa do Consumidor contempla a 

existência de direitos da personalidade atribuíveis à pessoa jurídica. Com efeito, o artigo 6º, 

VI da Lei Federal 8.078/90 prevê como direito básico do consumidor “a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”, direito que 

também toca às pessoas jurídicas porquanto subsumidas ao conceito legal de consumidor 

constante do artigo 2º do diploma consumerista, verbis: “consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. (g.n.) Ora, se a 

reparação por dano moral pressupõe a existência de direitos da personalidade, e sendo ela 

atribuída também às pessoas jurídicas, pode-se afirmar que, antes mesmo da edição do artigo 

52 do Código Civil, o sistema jurídico nacional de proteção e defesa do consumidor já os 

reconhecia, ainda que de modo indireto. 

  Com efeito, sendo a violação a direito da personalidade o fundamento da reparação do 

dano extrapatrimonial de natureza moral – e sendo a pessoa jurídica titular de certos direitos 

da personalidade, nos expressos termos do artigo 52 do Código Civil – estas farão jus à 

respectiva reparação, nos termos, aliás, do que expressamente reconhece a Súmula 227 do 
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Superior Tribunal de Justiça, editada após pacificação de largo debate jurisprudencial acerca 

de seu cabimento
490

. Decerto, inexiste razão para impedir a reparação por dano moral 

experimentado por pessoa jurídica, vez que a Constituição Federal de 1988, ao prever 

expressamente esta possibilidade em caso de ofensa à intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas (art. 5º, X CF/88), em momento algum ressalva seu exercício a pessoas 

físicas. 

 

5.3.3  A aplicação do artigo 52 do Código Civil às pessoas jurídicas integrantes da 

Administração Pública direta e indireta 

     

  A análise da possibilidade de atribuição de certos direitos da personalidade aos entes 

da Administração Pública direta e indireta, com fundamento no artigo 52 do Código Civil, 

comporta indispensável desdobramento.  

  No que tange às empresas estatais que integram a Administração Pública indireta de 

Direito Privado (empresas públicas e sociedades de economia mista
491

), oportuno repisar que 

o artigo 173, § 1º da Constituição Federal é expresso em submetê-las ao regime jurídico 

próprio das pessoas jurídicas de Direito Privado, inclusive quanto ao seu patrimônio, a atrair, 

de modo inequívoco, a incidência do artigo 52 do Código Civil para lhe atribuir certos direitos 

da personalidade, a exemplo da sua imagem, honra e signos distintivos. 

  Nesse sentido, noticia-se recente e emblemático caso de reconhecimento, pelo Poder 

Judiciário nacional, de direitos da personalidade da Petrobras, empresa pública criada pela Lei 

Federal 2.004, de 3 de outubro de 1953, para efeito de reparação a título de dano moral 

individual, em sede de Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público Federal
492

. Além 

da aplicação das sanções previstas na Lei Federal 8.429/92 (Lei de Improbidade 

Administrativa), o parquet requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por 
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danos morais coletivos e também por danos morais individuais, por ofensa à imagem da 

empresa, face ao severo comprometimento da sua capacidade de investimento, credibilidade e 

valor acionário de mercado. Apesar dos pedidos não terem sido prefacialmente admitidos em 

primeiro grau de jurisdição, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região acolheu recurso de 

agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal para autorizar a reinclusão, 

na petição inicial, dos pedidos de dano moral coletivo e dano moral individual, por ofensa à 

imagem e honra da Petrobras. Por oportuno, convém transcrever trecho do voto da 

Desembargadora Relatora Vânia Hack de Almeida, que destacou a reparabilidade do dano 

moral coletivo e individual: “a reprimenda das condutas de corrupção e desvio da probidade 

administrativa, contrárias aos valores e princípios salvaguardados pelo atual sistema jurídico, 

também deve abranger o dano extrapatrimonial na seara dos atos ímprobos”
493

. 

  Todavia, no que tange à Administração Pública direta, autárquica e fundacional de 

Direito Público, a questão se afigura mais complexa. A jurisprudência brasileira tem se 

mostrado avessa à ideia do prejuízo extrapatrimonial, de cunho moral, experimentado por 

entes sujeitos ao regime jurídico de Direito Público, por não poderem ser considerados 

titulares dos direitos fundamentais e liberdades públicas previstos no artigo 5º da CF/88, 

dentre eles a inviolabilidade de sua intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas (incisos V e X), e, consequentemente, impossibilidade de reparação por dano material 

ou moral decorrente de sua violação. 

  Em julgamento emblemático, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 

1.258.389-PB
494

, negou pedido de reparação por dano moral formulado por município em 

face de entidade jornalística, por alegada ofensa à honra objetiva, sob o argumento de que a 

disciplina dos direitos fundamentais busca proteger o indivíduo contra o arbítrio do Estado, e 

não o contrário. É o que se infere do seguinte excerto do julgado:  

 

o reconhecimento de direitos fundamentais – ou faculdades análogas a eles – a 

pessoas jurídicas de Direito Público não pode jamais conduzir à subversão da 

própria essência desses direitos, que é o feixe de faculdades e garantias exercitáveis 

principalmente contra o Estado, sob pena de confusão ou de paradoxo consistente 
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em se ter, na mesma pessoa, idêntica posição jurídica de titular ativo e passivo, de 

credor e, a um só tempo, devedor de direitos fundamentais, incongruência essa já 

identificada pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão (BVerfGE 15, 

256 [262]; 21, 362.)  
 

  Este entendimento foi replicado no Recurso Especial 1.505.923/PR
495

 e Agravo 

Interno no Recurso Especial 1.653.783/SP
496

, e foi objeto de uniformização pelo Superior 

Tribunal de Justiça, constante da edição nº 125 da ferramenta “Jurisprudência em Teses” da 

referida corte, verbis:  

 

11) A pessoa jurídica de Direito Público não é titular de direito à indenização por 

dano moral relacionado à ofensa de sua honra ou imagem, porquanto, tratando-se de 

direito fundamental, seu titular imediato é o particular e o reconhecimento desse 

direito ao Estado acarreta a subversão da ordem natural dos direitos fundamentais. 

(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ed. 125) 

 

  Todavia, com o devido acatamento, a questão merece maior aprofundamento. Os 

julgados supramencionados, que constituem paradigmas comumente invocados para negar às 

pessoas jurídicas de Direito Público direito à reparação por dano moral, não considera o fato 

de que, antes de serem direitos fundamentais, a imagem, a honra objetiva, a identidade 

marcária e semiológica destes entes, dentre outros direitos, correspondem a direitos da 

personalidade que, embora inatos à pessoa humana e anteriores ao texto constitucional, 

podem lhe ser estendidos ou atribuídos. Afinal, não ser titular de liberdades públicas ou 
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públicas),  de índole não comercial ou lucrativa, ser vítima de dano moral  por  ofensa  de  particular, já que 

constituiria subversão a ordem natural dos direitos fundamentais. Precedentes. 5.  Assente na iterativa 

jurisprudência do STJ ser inviável analisar a  tese  defendida  no  Recurso  Especial,  a  qual busca afastar as 

premissas fáticas   estabelecidas  pelo  acórdão  recorrido,  pois inarredável  a revisão do conjunto probatório dos 

autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.” (STJ, REsp. 1.505.923, 2ª Turma, Relator 

Ministro Hermann Benjamin, j. 21/05/2015). 
496 “PROCESSUAL  CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO  

ADMINISTRATIVO  3/STJ.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  VEICULAÇÃO DE PRODUTO COMERCIAL  

COM  USO INDEVIDO DO LOGOTIPO DO IBAMA. DANO CONFIGURADO. REVERSÃO AO FUNDO 

PREVISTO NO ART. 13 DA LEI 7.347/1985. 1.  O presente recurso especial decorre de ação civil pública em 

que condenada  empresa  por  uso  indevido  do logotipo do IBAMA em lote comercializado  de quinhentas 

caixas de sucos. Fixada indenização de R$-30.000,00  (trinta mil reais) por publicidade enganosa e lesão ao 

patrimônio  público,  valor  a  ser revertido para fundo previsto no art. 13 da Lei 7.347/1985. 2.  O acórdão  

recorrido  está  em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe reparação por 

danos morais a pessoa jurídica de Direito Público, como é o caso do IBAMA. 3. Agravo interno não provido.” 

(STJ, AgInt no REsp 1.653.783, 2ª Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 24/10/2017). 
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direitos fundamentais não constitui sinônimo de impossibilidade de atribuir, às pessoas 

jurídicas de Direito Público, certos direitos da personalidade, tal como reconhecido, sem 

qualquer distinção, pelo artigo 52 do Código Civil. 

  Por outro lado, a interpretação sistemática da Constituição Federal impõe uma 

necessária releitura da tese da inaplicabilidade dos direitos fundamentais às pessoas jurídicas, 

inclusive integrantes da Administração Pública, haja vista a constatação empírica de hipóteses 

de desrespeito, por particulares, a direitos inerentes à Administração Pública que não podem 

ficar à margem de proteção jurídica, a exemplo, justamente, dos casos de ofensa à honra e 

imagem por emprego parasitário dos signos que a individualizam na sociedade. 

 

5.3.4  A necessária distinção entre direitos fundamentais e direitos da personalidade 

 

  É conhecido o entendimento consagrado na doutrina nacional e estrangeira, bem como 

na jurisprudência brasileira, quanto à inaplicabilidade dos direitos fundamentais às pessoas 

jurídicas de Direito Público. A negativa deriva do tradicional entendimento de que estes 

correspondem a limitações impostas ao soberano perante os indivíduos, e que tem por 

fundamento não a vontade do Estado, mas a soberania popular. Contemplaram, segundo JOSÉ 

AFONSO DA SILVA, “situações jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas no direito positivo, 

em prol da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana”
497

, sem as quais “a pessoa 

humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem sobrevive”
498

. 

  O conceito toma o ser humano como ponto de partida, visto em sua dignidade,  

enquanto mecanismo indispensável para a reafirmação de seus direitos em face do arbítrio do 

Estado, notadamente após as atrocidades cometidas durante a 2ª Guerra Mundial, época em 

que o homem lamentavelmente foi visto como meio para que se chegasse a um fim  a 

supremacia do Estado Nazista  contrariando o ideal pregado há muito por Kant de que o ser 

humano consistiria em um fim em si mesmo. E, com o devido acato, nem poderia ser 

diferente
499

. 

                                                 
497

 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 179. 
498

 Ibid., p. 178. 
499

 Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas de 1948 

cuidou de elencar um rol de direitos fundamentais inerentes ao ser humano dotados de inalienabilidade, 

universalidade, interdependência e inter-relação. E seu preâmbulo estabelece como ponto de partida a dignidade 

do ser humano como fundamento de todos os direitos do homem, ao expressamente informar que “o 

reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e 

inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. Ou seja, a necessidade de respeito aos 

direitos humanos constitui salvaguarda do indivíduo em face do Estado. 
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 A concepção original dos direitos fundamentais, por derivarem da dignidade da pessoa 

humana, mostra-se, em tese, incompatível com a ideia de seu reconhecimento ao Estado, pode 

se tratar de proteção contra ele mesmo. Mas a evolução das relações sociais passou a revelar 

situação fática em que mesmo pessoas jurídicas passaram a reclamar proteção sob este viés, 

em face de abusos cometidos por indivíduos, a impor ao direito do dever de se apropriar 

destas novas realidades e regulá-las de modo adequado e justo. 

  Nesse sentido, ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY e PATRÍCIA PERRONE CAMPOS 

MELLO advertem quanto à necessidade de estender os mecanismos de proteção do ser humano 

às pessoas jurídicas, de acordo com situações concretas que vierem a se apresentar, 

averiguando-se quais direitos fundamentais, próprios do ser humano, poderiam lhes ser 

atribuídos e que lhes sejam compatíveis, enquanto entes institucionais criados pela vontade 

humana para o desenvolvimento da sua personalidade. E, a partir desta premissa, arrematam 

que “a ofensa à titularidade de direitos fundamentais da pessoa jurídica é uma afronta também 

direta às pessoas humanas, porquanto essas últimas partilham direitos com aquela primeira, 

que os instrumentaliza”
500

. 

  O reconhecimento de direitos fundamentais às pessoas jurídicas é consagrado no 

direito estrangeiro. A Constituição Portuguesa, ao disciplinar os direitos e deveres 

fundamentais, prescreve no seu artigo 12, n. 2º que “as pessoas coletivas gozam dos direitos e 

estão sujeitas aos deveres compatíveis com sua natureza”
501

(g.n.). Semelhante previsão consta 

do artigo 19, n. 3 da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (Grundgesetz für 

die Bundesrepublik Deutschland)
502

, no sentido de que “os direitos fundamentais também são 

válidos para as pessoas jurídicas sediadas no país, conquanto, pela sua essência, sejam 

aplicáveis às mesmas.”(tradução nossa). (g.n.).  

 Note-se que em ambos os textos não há qualquer distinção entre espécies de pessoa 

jurídica, mas tão somente o dever de aferição da compatibilidade de direitos fundamentais, 

próprios do ser humano, à pessoa jurídica, a exemplo da honra objetiva e imagem. 

                                                 
500

 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes; MELLO, Patrícia Perrone Campos. A titularidade dos direitos 

fundamentais por parte de pessoas jurídicas. A empresa como agente de efetivação dos direitos sociais: notas 

introdutórias ao direito empresarial constitucional. Revista brasileira de políticas públicas, Brasília, v. 6, n. 3, p. 

99-100, 2016. 
501

“PARTE I. Direitos e deveres fundamentais. TÍTULO I. Princípios gerais. Artigo 12.º Princípio da 

universalidade 1. Todos os cidadãos gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na 

Constituição. 2. As pessoas coletivas gozam dos direitos e estão sujeitas aos deveres compatíveis com a sua 

natureza.” 
502

 Texto original: “Artikel 19: (3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie 

ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.”  



221 

 

 

 

  Por sua vez, apesar de não reconhecer expressamente a titularidade de direitos 

fundamentais por pessoas jurídicas, a Constituição Brasileira as contempla com determinados 

direitos fundamentais, a exemplo da legitimidade das associações de representar seus filiados 

judicial ou extrajudicialmente (art. 5º, XXI) e do tratamento diferenciado às pequenas 

empresas e empresas de pequeno porte sujeitas à lei brasileira e que tenham sua sede a 

administração no país (art. 170, XI). 

  Fato é que a questão da titularidade de direitos fundamentais por pessoas jurídicas de 

Direito Público é tema tormentoso. Ao se debruçar sobre este espinhoso tema, PAULO 

GUSTAVO GONET BRANCO ressalta que não se trata de questão fechada, sob a perspectiva 

restritiva de que se trata de direitos de proteção do indivíduo em face do próprio Estado. 

Nesse sentido, afirma o autor que:  

 

questão mais melindrosa diz com a possibilidade de pessoa jurídica de Direito 

Público vir a titularizar direitos fundamentais. Afinal, os direitos fundamentais 

nascem da intenção de garantir uma esfera de liberdade justamente em face dos 

Poderes Públicos. Novamente, aqui, uma resposta negativa absoluta não conviria, 

até por força de alguns desdobramentos dos direitos fundamentais do ponto de vista 

da sua dimensão objetiva
503

. 

 

  O apontamento  faz clara referência a direitos fundamentais que possam ser destacados 

da figura humana e ser atribuídos às pessoas jurídicas, além de ressaltar a inexistência, em 

princípio, de “impedimento insuperável a que pessoas jurídicas venham, também, a ser 

consideradas titulares de direitos fundamentais, não obstante estes, originalmente, terem por 

referência a pessoa física”
504

, com o destaque de que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal tem reconhecido às pessoas jurídicas de Direito Público direitos fundamentais de 

natureza procedimental e processual, a exemplo da sua legitimidade para impetração de 

                                                 
503

 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 11. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 170. 
504

  Ibid., p. 169-170. 
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mandado de segurança
505

 e do direito ao devido processo legal, com incidência dos princípios 

do contraditório, ampla defesa e do juiz natural. 

  E, para suplantar a questão, afigura-se imprescindível dissociar os direitos da 

personalidade dos direitos fundamentais ou liberdades públicas, pois, apesar de vistos como 

sinônimos, não o são. É imperioso precisar o verdadeiro fundamento jurídico do dano moral – 

violação de direitos da personalidade, inatos ao ser humano e que podem ser sobrelevados 

pela dogmática constitucional – para autorizar, em sede adequada, sua reparação em favor de 

pessoa jurídica de Direito Público por violação a direitos da personalidade que lhe possam ser 

objetivamente atribuídos. 

  Sobre esta diferença, JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO ressalta que: 

 

as expressões ‘direitos do homem’ e ‘direitos fundamentais’ são frequentemente 

utilizadas como sinônimas. Segundo a sua origem e significado, poderíamos 

distingui-las da seguinte maneira: direitos do homem são direitos válidos para todos 

os povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos 

fundamentais são direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e 

limitados espacio-temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria 

natureza humana e daí seu caráter inviolável, intemporal e universal; os direitos 

fundamentais seriam os direitos objectivamente vigentes numa ordem jurídica 

concreta”
506

. 
 

 Por sua vez, CARLOS ALBERTO BITTAR diferencia direitos da personalidade, ínsitos ao 

ser humano sob a perspectiva naturalista, das liberdades públicas, dotadas de caráter 

dogmático com o escopo de reforçar a existência de direitos que, embora precedentes ao 

próprio ordenamento, são positivados com a finalidade de proteger indivíduos contra o 

arbítrio do Estado. Distinguem-se, segundo o renomado autor, quanto ao plano, pois as 

liberdades públicas correspondem a direitos reconhecidos e ordenados pelo legislador, 

transpondo-os do plano natural para a dogmática, ao passo que os direitos da personalidade, 

anteriores ao ordenamento, são intrínsecos ao homem, enquanto direito natural, que empresta 

                                                 
505

 Nesse sentido: “Mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Cabimento do mandado de 

segurança da União para impugnar ato do Tribunal de Contas da União. 4. Impossibilidade de incorporação de 

quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 

9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Art. 61, § 1º, inciso II, “a”, e 63, inciso I, CF/88. 5. Ausência de 

fundamentação legal indispensável para incorporação dos quintos no período de 9.4.1998 a 4.9.2001, data da 

edição da MP 2.225-45/2001. Violação ao princípio constitucional da legalidade. 6. A medida provisória tão 

somente transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) a incorporação das parcelas a 

que se referem os arts. 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei 9.624, de 2 de abril de 

1998. 7. Inconstitucionalidade do Acórdão 2.248/2005, do TCU e extinção da incorporação de quintos/décimos 

desde a Lei 9.527/97. 8. Impetração conhecida e segurança concedida.” (STF, MS 25763-DF, Relator: Ministro 

Eros Grau. Redator do acórdão: Ministro Gilmar Mendes. j. 19/03/2015). 
506

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1998, p. 359. 
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fundamento ético ao direito positivo, e quanto ao conteúdo, à medida que as liberdades 

públicas, a partir do direito natural do homem à personalidade, são paulatinamente acrescidas 

de novas categorias jurídicas de direito posto
507

. 

 ANTÔNIO CARLOS MORATO, em referência às lições de RUBENS LIMONGI FRANÇA e 

CARLOS ALBERTO BITTAR, também chama atenção à necessidade de se diferenciar direitos da 

personalidade, que buscam proteger os direitos do ser humano, em parte atribuíveis às pessoas 

jurídicas sob o enfoque eminentemente privado, dos direitos fundamentais e direitos 

humanos
508

. A positivação, em tratados internacionais ou em constituições não lhes retira esta 

característica, tratando-se, como destaca ENEAS DE OLIVEIRA MATOS, de mecanismo 

destinado à constitucionalização de direitos da personalidade, cujo rol é exemplificativo, 

tratando-se de tendência legislativa no direito comparado, na busca de maior efetividade e 

proteção a direitos que versam sobre o bem maior de importância: a pessoa humana
509

. 

   E é sob o prisma dos direitos da personalidade que a questão da reparabilidade do 

dano moral sofrido por pessoa jurídica de Direito Público deve ser observada. Não há óbice 

em se atribuir, por exemplo, aos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) e entes da Administração indireta de Direito Público (autarquias e fundações 

públicas), certos direitos da personalidade, a exemplo da honra objetiva, imagem e identidade 

marcária e semiológica, dentre outros objetivamente considerados. 

   Em trabalho paradigmático
510

, RABINDRANATH VALENTINO ALEIXO CAPELO DE 

SOUSA, divergindo da doutrina portuguesa dominante
511

, reconhece a existência de certos 

direitos da personalidade atribuíveis às pessoas jurídicas de Direito Público, tais “como o 

direito ao bom nome, o direito de associação, a inviolabilidade da sede e o segredo de 

correspondência”
512

, ainda que em menor medida se comparadas a pessoas jurídicas de 

Direito Privado. Esta atribuição, segundo uma lógica casuística proposta pelo autor, deve 

atentar à existência de direitos da personalidade “necessários ou convenientes à prossecução 

                                                 
507

 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989, p. 24. 
508

 MORATO, Antônio Carlos. Quadro geral dos direitos da personalidade. Revista da Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 106/107, jan./dez. 2011/2012, p. 131/132.  
509

 MATOS, Eneas de Oliveira. Dano moral e dano estético. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 301.  
510

 Assim reconhecido por ANTONIO CARLOS MORATO, ao se referir à mesma lição. Quadro geral dos direitos da 

personalidade. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 106/107, jan./dez. 

2011/2012, p. 150. 
511

 O autor cita, dentre os juristas portugueses contrários à atribuição de direitos da personalidade a pessoas 

coletivas de Direito Público, JORGE MIRANDA (Manual de direito constitucional. Direitos fundamentais. v. 4. 

Coimbra: Coimbra editora, 1993, p. 77), JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO (Direito constitucional. Coimbra: 

Almedina, 1991, p. 71 e JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE (Os direitos fundamentais na constituição 

portuguesa de 1976. Coimbra: Almedina, 1983, p. 180). SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O 

direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra editora, 1995, p. 602. 
512

 SOUSA, op. cit., p. 603. 
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dos fins das pessoas colectivas publicas ou compatíveis com sua natureza”
513

, afastados, de 

plano, os direitos da personalidade inseparáveis do ser humano, como o direito à vida, 

integridade física e saúde, dentre outros. 

  Foi o que, aliás, expressamente constou dos autos da Apelação Cível 5006609-

51.2013.404.7002/PR, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em ação de reparação por 

danos morais movida pela União Federal em face de órgão de imprensa, julgada em grau de 

recurso para condená-lo ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais por ofensa 

à imagem e à honra do ente federativo. No referido julgado, houve expresso reconhecimento 

de ofensa a direitos da personalidade que podem ser atribuídos às pessoas jurídicas de Direito 

Público, com destaque à imagem e à honra objetiva, consistente no direito à boa reputação 

junto a terceiros, abalada por reportagem que, segundo o excerto, teria suplantado os limites 

da liberdade de informar prescrita no artigo 220 da Constituição Federal
514

. Pede-se licença 

para transcrever o exato trecho do julgado que, de modo correto, reconhece direitos da 

personalidade atribuíveis à pessoas jurídicas de Direito Público passíveis de tutela jurídica: 

  

Assim como as sociedades, comerciais ou civis, associações, fundações e ONGs 

gozam de um conceito perante a opinião pública - a tal ponto que existe uma 

profissão regulamentada para proteger tal conceito, a dos 'relações públicas' -, 

também as pessoas jurídicas de Direito Público, a Administração, o Estado, o 

serviço público em geral, e o serviço de fiscalização aduaneira, em particular, têm 

uma imagem a preservar perante os administrados, de sorte que estes últimos 

saibam, ao pagar seus impostos, que tais recursos são utilizados por pessoas 

competentes e concursadas e não por apaniguados políticos, como ocorre, por 

exemplo, pela multidão de hoplitas que gravitam em torno dos partidos políticos, em 

busca de colocações ocasionais no serviço público, sem qualquer aferição de mérito 

ou competência.” (g.n.). 

 

     Trata-se do que GUSTAVO TEPEDINO denomina de dano institucional
515

,  aplicável a 

pessoas jurídicas sem fins lucrativos, o que é o caso da Administração Pública direta, 

autárquica e fundacional, desde que presentes as condições trazidas, em tese de doutoramento, 

por VANESKA DONATO DE ARAÚJO:  

 

a) não se tratar de pessoa jurídica com fins lucrativos; b) sendo um ente coletivo sem 

fins lucrativos, a lesão não pode ter gerado danos patrimoniais reflexos, como perda 

                                                 
513

 SOUSA, op. cit., p. 602. 
514

 O caso sub judice versou sobre matéria jornalística feita pela emissora de televisão “TV Naipi”, afiliada do 

Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), sobre a atuação de auditores da Receita Federal do Brasil na Ponte da 

Amizade, com sugestão de que seriam apadrinhados políticos, não obstante ser fato notório serem servidores 

públicos efetivos aprovados em rigoroso concurso público, de modo a ofender a imagem e a reputação da União 

Federal. Com efeito, a condenação do ofensor ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) à emissora e em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao apresentador, pressupôs o reconhecimento 

de certos direitos da personalidade atribuíveis à União Federal, tal como autoriza o artigo 52 do Código Civil 
515

 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 57. 
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de arrecadação e doações; c) a lesão deve ser propriamente voltada a ente coletivo, e 

não à sua administração ou a dirigentes; e d) há que se tomar o máximo cuidado para 

não entender como dano institucional eventuais danos morais coletivos
516

. 

 

  Agregue-se, por oportuno, a inolvidável lição de CARLOS ALBERTO BITTAR, que, 

embora não se refira especificamente às pessoas jurídicas componentes da Administração 

pública, registra expressamente que “os danos morais podem ser suportados por todos os 

entes personalizados, refletindo tanto sobre pessoas físicas como jurídicas”
517

, a reforçar a 

reparabilidade do dano moral experimentado por entes públicos em caso de violação a direitos 

da personalidade que lhes possam ser objetivamente atribuídos, a exemplo da imagem e honra 

objetiva. 

  Com efeito, a partir da lição dos irmãos MAZEAUD, HENRIQUE GEAQUINTO 

HERKENHOFF conclui que as pessoas jurídicas de Direito Público são titulares de certos 

direitos da personalidade, a exemplo da honra objetiva, imagem e identidade (esta também 

composta por todos os sinais distintivos que a individualizam), que as legitimam a reclamar 

reparação civil por dano moral em caso de violação destes interesses jurídicos
518

. Deveras, 

como bem lembra SERGIO CAVALIERI FILHO, 

  
deixar o causador do dano moral sem punição, a pretexto de não ser a pessoa 

jurídica passível de reparação, parece, data vênia, equívoco tão grave quanto aquele 

que se cometia ao tempo em que não se admitia a reparação do dano moral nem 

mesmo em relação à pessoa física. Isso só estimula a irresponsabilidade e a 

impunidade
519

,  

 

afirmação que, embora se refira aos danos causados às pessoas jurídicas de Direito Privado, 

comporta transposição aos casos de indevida violação a direitos da personalidade atribuíveis à 

Administração Pública, com destaque às suas marcas e símbolos, que, se mal utilizadas, 

mostram-se potencialmente aptas a abalar a honra objetiva da Administração Pública e sua 

reputação. Afinal, ubi eadem ratio, ibi idem jus
520

. 

 Nota-se, portanto, o equívoco de premissa da jurisprudência brasileira ao posicionar o 

tema da irreparabilidade do dano moral sofrido por pessoa jurídica de Direito Público na 
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 ARAÚJO, Vaneska Donato. A gênese dos direitos da personalidade e sua inaplicabilidade à pessoa jurídica. 

2015. Doutorado em Direito Civil – Faculdade de Direito Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
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 BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por dano moral. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 
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 HERKENHOFF, Henrique Geaquinto. Os direitos da personalidade da pessoa jurídica de Direito 

Público. 2010. 232 folhas. Doutorado em Direito Civil -  Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2011, p. 161-162. 
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 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 93. 
520
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disciplina dos direitos fundamentais ou liberdades públicas, como espécie de subversão do 

modelo de proteção constitucional do indivíduo em face do próprio Estado. O argumento 

desconsidera o fato de que, antes de serem direitos fundamentais, imagem, honra, propriedade 

intelectual e identidade marcária correspondem a direitos da personalidade, anteriores à 

dogmática constitucional, que podem ser atribuídos às pessoas jurídicas, inclusive de Direito 

Público, com lastro no artigo 52 do Código Civil, que, repise-se, não estabelece discrimen 

entre entes públicos e privados.   

  Além de esbarrar em indevida confusão entre direitos fundamentais e direitos da 

personalidade, o posicionamento jurisprudencial sucumbe à mera leitura das previsões 

constitucionais, relacionadas no seu artigo 5º, que contemplam, além dos exemplos já 

enunciados, direitos fundamentais exclusivos de pessoas jurídicas, como a não interferência 

estatal no funcionamento de associações (inciso XVIII) e de impossibilidade de dissolução 

compulsória (inciso XIX), sem falar do direito de propriedade (inciso XXII) que também 

tocam às pessoas jurídicas. Ora, se os direitos fundamentais fossem exclusivos das pessoas 

físicas enquanto proteção contra o arbítrio do Estado, tais previsões careceriam de 

fundamento, o que, evidentemente, não é o caso.  

  E, especificamente no plano da propriedade industrial, desconsidera que pessoas 

físicas e jurídicas são titulares do direito fundamental à proteção, na forma da lei, das 

“criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e outros signos 

distintivos” (inciso XXIX), papel desempenhado pela Lei Federal 9.279/96 que, no seu artigo 

128, reconhece às pessoas jurídicas de Direito Público aptidão para, enquanto sujeito de 

direitos, tornar-se proprietário de marcas, explorá-las economicamente e defendê-las contra 

uso parasitário e não autorizado de terceiros. 

 Imperiosa, portanto, a revisitação do tema pela jurisprudência nacional acerca da 

reparação de dano moral sofrido pela Administração Pública, por partir da falsa premissa de 

que esta não seria titular de liberdades públicas e até mesmo de direitos da personalidade, 

posição que desconsidera o fato da Administração Pública direta e indireta também ser sujeito 

de direitos, entendido por ARRIGO DERNBUG como pessoa juridicamente capaz de adquirir 

direitos
521

. Como tal, tem a prerrogativa de exigir da coletividade respeito ao seu plexo de 

direitos, patrimoniais ou não, dentre eles os direitos da personalidade que lhe sejam 

compatíveis, afirmação que encontra respaldo na lição de ADRIANO DE CUPIS, no sentido de 

que 
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todos os sujeitos compreendidos na generalidade são destinatários das normas de 

direito objetivo das quais derivam os direitos da personalidade; e todos, igualmente, 

perante o pressuposto das mesmas normas, isto é, perante a existência de um 

determinado sujeito, estão vinculados à obrigação jurídica de não lesar os direitos da 

personalidade de que o mesmo sujeito é titular.
522

  
 

  Negar à Administração Pública o reconhecimento de certos direitos da personalidade 

para lhe garantir a necessária proteção jurídica revela, portanto, indevida e injustificada 

capitis diminutio que, além de negar vigência ao artigo 52 do Código Civil, não se verifica no 

direito estrangeiro e, ainda que timidamente, na jurisprudência nacional.  

  Não bastasse, ainda que sob o controverso prisma da titularidade de direitos 

fundamentais, é forçoso reconhecer que os registros de direito estrangeiro, a exemplo das 

constituições portuguesa e alemã, que expressamente admitem o reconhecimento de direitos 

fundamentais às pessoas jurídicas, não fazem qualquer distinção quanto à sua natureza, se de 

Direito Público ou privado. Nesse sentido, HAMANDA RAFAELA LEITE FERREIRA, em 

dissertação de mestrado e em referência à lição de JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, registra 

que: 

A despeito das objeções postas, Canotilho argumenta que a negação de direitos 

fundamentais às pessoas coletivas de Direito Público não pode ser acolhida em todas 

as suas dimensões. Assegura que, embora não se dê grande valia ao argumento 

literal, o artigo 12º da Constituição Portuguesa não faz distinção entre as pessoas 

coletivas de Direito Público e de Direito Privado, sendo apenas relevante saber se o 

direito fundamental em questão é ou não compatível com a natureza da pessoa 

jurídica de Direito Público
523

. 

 

  Este entendimento, destaca a autora, traz como consequência prática a possibilidade 

do Estado para se defender e se proteger contra atos que ofendam direitos fundamentais que 

lhe possam ser atribuídos, a exemplo do direito de propriedade (art. 5º, XXII) e à sua imagem 

e honra objetiva, beneficiando-se deste domínio para obrigar particulares a respeitá-lo
524

. Com 

efeito, se consideradas titulares do direito fundamental à inviolabilidade da honra e imagem, 

pessoas jurídicas de Direito Público poderão se socorrer, também, deste argumento para 

buscar, em juízo, a cessação da violação e a correspondente reparação civil. 

  Negar aos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta de Direito 

Público o reconhecimento de certos diretos da personalidade e de certos direitos 

fundamentais, desde que lhe sejam, compatíveis significa dissociar ordenação da realidade. 
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Nesse prisma, convém invocar a lição de KONRAD HESSE no sentido de que a força normativa 

da constituição não deve ser eclipsada pela força da realidade fática, e vice-versa, sendo 

imprescindível a busca do necessário equilíbrio entre estas forças para que o direito possa, 

com êxito, apropriar-se das novas realidades e regulá-las de modo adequado, aproximando-se, 

portanto, o ser (sein) e dever ser (sollen)
525

. Afinal, como bem destaca o autor:  

 

“a norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade”, e deve 

ser aplicada em conjunto “das condições históricas de sua realização, que estão, de 

diferentes formas, numa relação de interdependência, criando regras próprias que 

não podem ser desconsideradas. Devem ser contempladas aqui as condições 

naturais, técnicas, econômicas e sociais. A pretensão de eficácia da norma jurídica 

somente será realizada se levar em conta estas condições”
 526

. 

 

  Com efeito, em caso de alteração de contexto fático num dado momento histórico, 

KONRAD HESSE ressalta a necessidade de nova interpretação do texto constitucional para a 

construção de solução jurídica adequada a nova situação concreta, com o cuidado de não 

sacrificar a finalidade de uma proposição constitucional: 

 

Em outras palavras, uma mudança das relações fáticas pode – ou deve – provocar 

mudanças na interpretação da Constituição. Ao mesmo tempo, o sentido da 

proposição jurídica estabelece o limite da interpretação e, por conseguinte, o limite 

de qualquer mutação normativa. A finalidade (Telos) de uma proposição 

constitucional e sua nítida vontade normativa não devem ser sacrificadas em virtude 

de uma mudança da situação. Se o sentido de uma proposição normativa não pode 

ser mais realizado, a revisão constitucional afigura-se inevitável. Do contrário, ter-

se-ia a supressão da tensão entre uma norma e realidade com a supressão do próprio 

direito. Uma interpretação construtiva é sempre possível e necessária dentre destes 

limites. A dinâmica existente na interpretação construtiva constitui condição 

fundamental da força normativa da Constituição, e, por conseguinte, de sua 

estabilidade”
 527

.
 
 

 

  Estas premissas permitem propor, ao menos, uma revisitação do tema do 

reconhecimento dos direitos fundamentais compatíveis com a essência das pessoas jurídicas 

de Direito Público, para além das garantias processuais hoje já reconhecidas pelo Supremo 

Tribunal Federal. É urgente temperar o entendimento tradicional da sua inaplicabilidade, para 

reconhecer a inegável realidade de que, em caso de ofensa a certos direitos da personalidade 

da Administração Pública direta e indireta, haverá violação também aos direitos fundamentais 

correlatos, a autorizar a reparação civil dos danos advindos da conduta, em especial a título de 

dano moral. 
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5.3.5  A jurisprudência italiana sobre o dano à pubblica amministrazione 

 

  Embora pouco explorado no direito brasileiro, o reconhecimento de direitos da 

personalidade da Administração Pública ocupa a jurisprudência da Corte de Contas e de 

Cassação da Itália desde os anos 1970 do século XX. Os escândalos de corrupção que 

envolveram agentes públicos italianos, que ganharam projeção mundial na década de 1990 do 

século passado com a operação Mani Pulite, acompanhada da jocosa designação da cidade de 

Milão como Tangentopoli
528

, levaram a jurisprudência e legislação italianas a admitir a figura 

do danno all’immagine della pubblica amministrazione, contraposto à respectiva reparação 

pecuniária, por abalo à credibilidade das instituições públicas, duramente afetada por atos de 

corrupção. 

   Nesse sentido, MARIA ALTAVILLA destaca que:  

 

[...] desde os anos 70 do século passado, a jurisprudência da Corte de Contas é 

orientada no sentido de predispor uma maior tutela à integridade do patrimônio 

público, no intento precípuo de perseguir mais eficazmente os ilícitos 

administrativos, cujas consequências patrimoniais desfavoráveis recaiam 

diretamente sobre a Administração. Em particular, é no início dos anos 90, com a 

verificação dos escândalos da Tangentopoli, cujos efeitos negativos incidiram 

diretamente sobre o prestígio e sobre a imagem dos entes públicos, é que se prepôs 

mais incisivamente o problema da ressarcibilidade do dano à imagem da 

Administração Pública. No caso de comportamentos de servidores públicos que 

possam gerar perda de prestígio da administração, com descrédito sobre seu senso 

de imparcialidade e sobre o correto funcionamento das repartições, ou que possam 

gerar temor de favorecimentos e de práticas persecutórias. Em tal modo, a relação de 

confiança entre os cidadãos e o aparato administrativo é rompido pelo 

comportamento ilícito do funcionário público e os objetivos da ação administrativa 

resultam prejudicados. (tradução nossa)
529

. 

 

  O artigo 28 da Constituição Italiana impõe aos agentes públicos responsabilidade civil, 

penal e administrativa por atos de violação de direitos que impliquem prejuízo ao Estado e aos 
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CEDAM, 2004. 

https://avvrenatodisa.files.wordpress.com/2012/06/il-danno-allimmagine-della-pubblica-amministrazione-articolo.pdf
https://avvrenatodisa.files.wordpress.com/2012/06/il-danno-allimmagine-della-pubblica-amministrazione-articolo.pdf


230 

 

 

 

entes públicos a ele vinculados
530

. Sob a ótica civil, CRISTINA CILLA destaca, ao lado do ‘dano 

patrimonial em sentido estrito’ e do ‘dano de desserviço’, o danno all’immagine della 

pubblica amministrazione (P.A.), proveniente de construção pretoriana intensificada pelo 

escândalo da Tangentopoli, que tem por fato gerador grave ofensa ao prestígio, decoro, 

imagem e personalidade da Administração Pública, enquanto titular do interesse em manter 

sua identidade, credibilidade e reputação, em atenção aos deveres de bom andamento, 

moralidade e imparcialidade impostos pelo artigo 97 da Constituição Italiana
531

. Nesse 

sentido, a lesão da imagem da Administração Pública incide, em via imediata, sobre a relação 

de affectio societatis, ou seja sobre a confiança depositada pelo indivíduo sobre os 

administradores e, em via mediata, sobre a capacidade de realização dos fins institucionais, 

minando a base do bom funcionamento das instituições públicas
532

. 

 Após traçar o panorama jurisprudencial italiano sobre o tema, CRISTINA 

CILLA
533

destaca que, num primeiro momento, entendeu-se que o dano à imagem da 

Administração Pública corresponderia a modalidade de dano moral, ressarcível apenas em 

caso de consumação de ilícito penal, a partir de interpretação restritiva do artigo 2059 do 

Código Civil Italiano
534

, que condiciona a reparação do dano extrapatrimonial apenas aos 
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casos especificados em lei, com destaque ao 185 do Código Penal Italiano, que obriga a 

reparação de danos derivados de crime
535

.  

   Sob o pressuposto da necessidade de proteção da imagem da Administração Pública e 

da impossibilidade de lhe atribuir ‘sofrimento moral’, a Corte di Cassazione, através da 

paradigmática Sentença nº 5668/1997, preferiu classificar o dano à imagem da Administração 

Pública como modalidade de dano ao erário (danno erariale), suscetível de valoração 

econômica, em montante equivalente ao custo necessário à recuperação da credibilidade e à 

reorganização dos serviços do próprio ente do ente público ofendido
536

. 

  No âmbito da Corte dei Conti, a questão fora enfrentada de modo diverso. A fim de 

superar a assim denominada forche caudine da reserva de lei a que o artigo 2059 do Código 

Civil Italiano faz menção, a jurisprudência contábil-administrativa reconheceu tutela ao dano 

à imagem da Administração Pública à luz do combinado no disposto nos artigos 2º da 

Constituição Italiana
537

 e artigo 2043 do Código Civil Italiano
538

, ou seja, sob o prisma da 

violação a direitos fundamentais da pessoa jurídica pública, ressarcível independente de um 

ilícito penal. 

  Face à miríade de posicionamentos, o embate jurisprudencial acerca da natureza 

jurídica do dano à imagem da Administração Pública italiana foi finalmente dirimido pela 

Sezioni Unite dela Corte di Cassazione, que, em diversas ocasiões
539

, fixou a tese de que o 

dano causado à imagem de entes da Administração Pública tem natureza patrimonial em 

sentido amplo (danno erariale), pois, apesar de não implicar diminuição patrimonial direta, é 
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passível de aferição econômica, mediante apuração do custo necessário à reconstituição do 

bem jurídico ofendido, tratando-se, portanto – e segundo a visão italiana -  de modalidade de 

dano material . Com efeito, a reparação do dano colima o retorno do patrimônio lesado ao 

estado anterior, compreendendo-se não só as despesas já efetivadas, como as que deverão ser 

feitas para a recomposição do respeito e imagem da Administração Pública, mediante 

avaliação judicial equitativa do dano.  

  Não só a jurisprudência, como também a legislação italiana, reconhecem o dano à 

imagem da Administração Pública como fato autorizador da reparação de danos. Nesse 

sentido, a legge 102/1999
540

, com alterações impostas pela legge 141/2009, faz expressa 

menção à figura do dano à imagem à Administração Pública, além de estabelecer critérios de 

mensuração do dano material. 

   Fato é que, independente da natureza jurídica da reparação do dano, o direito italiano 

traz importante contribuição ao reconhecimento de direito da personalidade atribuível à 

Administração Pública, qual seja, a imagem, sucedido da existência de um prejuízo 

indenizável, transitando, inclusive, sobre o tema do reconhecimento de direitos fundamentais 

(e, consequentemente, de direitos da personalidade que os precedem, face à sua natureza 

inata, e que podem ser atribuídos, no que couber, às pessoas jurídicas, inclusive de Direito 

Público.  

 

                                                 
540

 Confira-se, nesse sentido, o disposto no seu artigo 30-ter: “Os procuradores regionais do Tribunal de Contas 

exercem a ação de indenização dos danos de imagem sofridos pela administração apenas nos casos previstos no 

artigo 7.º da Lei de 27 de Março de 2001, n. 97. Constitui prejuízo para as autoridades fiscais suscetível de ação 

penal nas secções jurisdicionais do Tribunal de Contas o empobrecimento financeiro ou patrimonial efetivo 

causado a uma das entidades previstas no artigo 114.º da Constituição ou a outra entidade de Direito Público, de 

forma ilícita causado nos termos do artigo 2043 do Código Civil. A ação pode ser exercida pelo Ministério 

Público da Contabilidade, em face de autuação específica e precisa, se o próprio dano tiver sido causado por dolo 

ou negligência grosseira. Qualquer ato preliminar ou processual praticado em violação às disposições a que se 

refere este número, salvo se já tiver sido proferida sentença, ainda que não definitiva, na data de entrada em 

vigor da lei que converte o presente decreto, é nula e sem efeito, podendo ser reivindicada a qualquer tempo, por 

qualquer pessoa que nela tenha interesse, perante a secção judicial competente do Tribunal de Contas, que 

delibera no prazo peremptório de trinta dias a contar da apresentação do pedido”. (tradução nossa). Texto 

original: Art 30-ter: “Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno 

all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. 

Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo 

depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della 

Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del 

codice civile. L'azione e' esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia 

di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o 

processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' 

pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, 

innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta 

giorni dal deposito della richiesta.” 
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5.3.6  O dano à imagem da Administração Pública sob a ótica do Tribunal de Contas da União 

 

  Embora a jurisprudência brasileira seja avessa à reparação do dano moral individual da 

Administração Pública, remetendo-a, quando muito, à disciplina do dano moral coletivo, que 

com ele não se confunde, JOSÉ BARBOSA DO PRADO NETO,  em dissertação de mestrado, 

destaca a existência de julgados do Tribunal de Contas da União que perpassam pela questão 

do dano à imagem da Administração Pública, com destaque à responsabilização de agentes 

públicos e particulares a eles equiparados (art. 3º, Lei Federal 8.429/92) por atos de corrupção 

que denigram o decoro e respeitabilidade do estado brasileiro
541

. Apesar de não imporem 

condenação específica sob a rubrica dos direitos da personalidade, os julgados se valem do 

argumento da ofensa à imagem da Administração Pública como fator autorizador da aplicação 

de medidas punitivas e saneadoras de natureza contábil. 

  Nesse passo, o autor noticia o Acórdão TCU 2515/2018, que faz menção a danos à 

imagem da Administração Pública autos de tomada de contas especial instaurada pela 

Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte – CE em face de servidor público, por 

fraude na concessão de benefícios previdenciários, que resultou em danos ao erário no 

importe de R$ 565.863,69 (quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais 

e sessenta e nove centavos), tendo o respectivo relatório concluído que  

 

na apuração realizada pelos órgãos competentes, restou comprovada a 

intencionalidade do ex-servidor (...)
542

 em favorecer indevidamente supostos 

segurados e seus dependentes, destacando-se que as concessões não têm qualquer 

embasamento legal. Além de ter causado prejuízo financeiro, o ex-servidor causou 

prejuízos irreparáveis, tais como dano à imagem do serviço público, à imagem do 

servidor público em geral, à imagem da Instituição lesada de forma mais direta. 

 

  Outro exemplo trazido pelo autor refere-se ao processo administrativo TC 

019.602/2015-4, instaurado para apurar possíveis ilícitos administrativos praticados por 

autoridades e servidores do próprio Tribunal de Contas da União, por suposto tráfico de 

influência e acesso privilegiado a dados e informações do Tribunal em favor de advogados, 

capazes de macular a imagem e a boa reputação da Corte. Nesse sentido, confira-se o seguinte 

trecho do voto proferido pelo Ministro relator do caso sub examine:  

 

                                                 
541

 PRADO NETO, José Barbosa. A responsabilidade por danos à imagem da administração pública: 

possibilidade de aplicação pelos tribunais de contas no Brasil. 2019. 126 f. Dissertação (Mestrado profissional 

em Administração Pública) - Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília, 2019, p. 115-128. 
542

 Omitido em respeito à privacidade do acusado. 
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O decoro da função pública exercida pelo magistrado da Corte de Contas e pelo 

auditor federal de controle externo é patrimônio da sociedade que nela credita suas 

esperanças de honestidade e a decência no controle da res publica. Não há margem 

para o benefício da dúvida que possa conspurcar a imagem e a credibilidade da 

instituição. Tal qual a mulher de César, por mais que as condutas dos agentes públicos 

se comprovem, pelo devido processo legal, probas e íntegras, há de sempre ostentarem 

aparência com os mesmos predicados, preservando a boa reputação da secular 

instituição Tribunal de Contas da União. 

 

  Nos dois casos supramencionados, a ofensa à imagem de entes da Administração 

Pública direta serviu de ponto de partida para a aplicação de penalidades de competência da 

Corte de Contas, em claro reconhecimento de que pessoas jurídicas de Direito Público são 

titulares de atributos inerentes à personalidade humana que lhe podem ser atribuídos, com 

destaque à sua imagem e respeitabilidade. 

 

5.4  Reparabilidade dos danos morais decorrentes de violação de marcas da    

Administração Pública: uma necessária revisão da jurisprudência nacional 

 

   Fixada a premissa de que, apesar do atual cenário jurisprudencial, a Administração 

Pública pode ser considerada titular de certos direitos da personalidade, com destaque às suas 

marcas e signos distintivos cuja aptidão para ser deles proprietário é objeto de expresso 

reconhecimento pelo artigo 128 da Lei Federal 9.279/96, tem-se por consequência que danos 

causados ao seu patrimônio imaterial constituem fato gerador do dever de indenizar sob a 

rubrica do dano moral. 

 Tanto pessoas físicas como jurídicas gozam do direito subjetivo de se 

individualizarem e serem consideradas únicas em face dos demais. Trata-se do direito à 

identidade, que, segundo CARLOS ALBERTO BITTAR, “inaugura o elenco dos direitos de cunho 

moral, exatamente porque se constitui no elo de ligação entre o indivíduo e a sociedade em 

geral”
 543

, o que se opera através do nome e outros sinais identificadores que tornam pessoas 

físicas e jurídicas únicas, com o duplo propósito de individualizá-las e evitar confusão. 

 No plano empresarial, as pessoas jurídicas distinguem-se através de seu nome 

empresarial, denominação (nome fantasia) e domínios eletrônicos de internet, que demandam 

respeito compulsório pelos demais integrantes da sociedade, mediante controle administrativo 

prévio, a cargo das Juntas Comerciais dos Estados, e controle judicial repressivo nos planos 

civil e penal. 
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 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 120. 
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 O direito à imagem, que compreende direito à identidade, corresponde, segundo 

CARLOS ALBERTO BITTAR, ao “direito que a pessoa tem sobre a sua forma plástica e 

respectivos componentes distintos (rosto, olhos, perfil, busto, etc.) que a individualizam no 

seio da coletividade”
544

. Trata-se do modo como a pessoa é identificada no mundo exterior, 

através de sinais e características que lhe são únicas e que, portanto, só poderão ser 

apropriadas por terceiro se devidamente autorizadas, e nos exatos limites da autorização, a 

caracterizar imagem retrato. 

 Enquanto direito da personalidade, o direito à imagem é objeto de previsão no artigo 

20 do Código Civil
545

e busca proteger a pessoa contra sua indevida exposição ou utilização, 

cabendo, como pontua ORLANDO GOMES, indenização em caso do uso não autorizado da 

imagem resultar em prejuízo à sua honra, boa fama e respeitabilidade
546

, direito 

posteriormente elevado à condição de liberdade pública prescrita no seu artigo 5º, X, o que 

não lhe retira sua natureza jusnatural, por ser ínsita ao ser humano e prévia ao ordenamento 

jurídico. 

 Embora a ideia de imagem esteja vinculada à pessoa humana, CARLOS ALBERTO 

BITTAR destaca a tendência de se reconhecer sua atribuição às pessoas jurídicas, como o 

direito ao nome, à marca, aos símbolos e à honra objetivamente considerada
547

. Com efeito, 

pessoas jurídicas projetam sua imagem ao mundo exterior através, por exemplo, de seu nome 

empresarial, trade dress, domínio eletrônico de internet e, em especial, através das suas 

marcas, que irão distingui-lo dos demais fornecedores, bem como seus produtos e serviços 

dos demais existentes no mercado, tornando-os únicos.  

 Justifica este posicionamento a necessária distinção entre imagem-retrato, própria das 

pessoas físicas, e imagem-atributo, evidenciada por marcas e símbolos distintivos que 

individualizam a pessoa jurídica na sociedade, cuja violação por aproveitamento parasitário, 

por si só, mostra-se apta a justificar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização 

por dano moral, independente da aferição do desprestígio causado à vítima decorrente da 

conduta ilícita, haja vista se tratar de dano in re ipsa. 

 Isso porque não se pode confundir imagem-atributo com honra objetiva, que também 

pode vir a ser abalada em caso de aproveitamento parasitário de signos da Administração 

                                                 
544

 BITTAR, op. cit., p. 87. 
545

  Artigo 20, Código Civil: “Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção 

da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a 

utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização 

que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.” 
546

 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 177. 
547

 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 13. 
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Pública de qualquer natureza (marcas, domínios de internet etc.) se a conduta também lhe 

ensejar desprestígio perante a sociedade. Com efeito, e na esteira da jurisprudência pátria já 

referida no item 5.3.1 supra, a simples utilização indevida de marca de terceiro, independente 

da ofensa à sua honra objetiva, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 

 E tais direitos da personalidade podem ser atribuídos a todas as pessoas jurídicas que 

compõem a Administração Pública. Todos os símbolos por elas utilizados, a exemplo das suas 

marcas, destinam-se a conferir identidade a serviços públicos prestados à população, 

individualizando-os dos demais players do mercado econômico, que não podem delas se 

apropriar sem prévio e regular contrato administrativo de licenciamento ou exceder os limites 

de uso eventualmente pactuados, com ou sem aproveitamento econômico pelo ofensor. Nesse 

passo, CARLOS ALBERTO BITTAR registra que o caráter econômico do aproveitamento 

indevido constitui elemento importante para se conferir maior ou menor vulto à infração
548

, 

impactando, destarte, no quantum indenizatório a título de dano moral, face à violação a 

direito da personalidade atribuível às pessoas jurídicas titulares de marca, a exemplo da 

Administração Pública direta e indireta. 

O mesmo se diga quanto aos domínios de internet mantidos pela Administração 

Pública, lamentável e frequentemente usurpados por particulares que, valendo-se de nomes e 

siglas próprias da Administração Pública, buscam confundir seus destinatários para deles 

exigir vantagem econômica indevida, a exemplo de sites privados que mencionam em seu 

endereço eletrônico nomes como CAUFESP (Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado 

de São Paulo), INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e Receita Federal, em que 

somente com muita atenção pode-se perceber não se tratar de site público, mas privado, 

notadamente quando as siglas públicas são acompanhadas das extensões “.com” ou “.pro”, 

situações que foram objeto de apreciação no capítulo 4 desta tese. 

RUBENS LIMONGI FRANÇA registra que a apropriação indevida de brasões e insígnias, 

enquanto meios consagrados de identificação de entes da Administração Pública, caracteriza 

ofensa a direito da personalidade, porquanto violador ao direito à sua identidade, rotulado 

pelo ilustre autor como “direito ao signo figurativo”
 549

.
 
Não por outra razão, o artigo 124, 

inciso I da Lei Federal 9.279/96, bem como o artigo 6º, bis da Convenção Unionista de Paris 

(CUP) proíbem expressamente a reprodução de “brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, 
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 Ibid., p. 89. 
549

 FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de direito civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975, v. 1, p. 

413. 
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distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem 

como a respectiva designação, figura ou imitação”, desde que não autorizadas por seu titular. 

Com efeito, considerando que a violação a direitos da personalidade constitui o 

fundamento jurídico da reparação por dano moral, o uso indevido de marcas e signos da 

Administração Pública, por si só, autoriza esta pretensão. Com efeito, a simples violação da 

propriedade marcária viola direito à imagem-atributo da Administração Pública direta ou 

indireta, com potencial de ofensa à sua honra objetiva, com a qual não se confunde, mas que 

deverá servir de elemento de ponderação ao magistrado para a fixação do quantum 

indenizatório, notadamente quando a violação à marca gerar desprestígio à entidade pública 

que lhe for titular. 

 Não obstante, a jurisprudência pátria relativa a uso indevido de marcas da 

Administração Pública tem adotado o entendimento de que, mesmo que caracterizado o dano 

moral por violação às suas marcas e imagem, a correspondente indenização deve reverter ao 

Fundo de Interesses Difusos previsto no artigo 13 da Lei Federal 7.347/85, na linha do 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que pessoas jurídicas de Direito 

Público não podem ser destinatárias desta rubrica indenizatória. 

Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos da Apelação cível 

0001221-41.2014.4.03.6100, posicionou-se pelo reconhecimento de dano moral, mas de 

natureza coletiva, por exploração indevida da marca do Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS), com reversão do quantum ao Fundo de Interesses Difusos. Apurou-se, em ação 

civil pública, que empresa privada valia-se de sua marca em impressos para captar clientela 

para prestação onerosa de serviços de ordem previdenciária, com claro potencial 

confusório
550

, fato que, apesar de materializar violação à marca e imagem da autarquia, não 
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 “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USO NÃO AUTORIZADO DO NOME E MARCA DO INSS. DISTRIBUIÇÃO 

NAS DEPENDÊNCIAS DE AGÊNCIA. INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO E OBRIGAÇÕES DE FAZER E 

NÃO FAZER - CUMULAÇÃO: POSSIBILIDADE. SERVIÇO PRIVADO. APARÊNCIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO PRESTADO SEM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS E REGRAS QUE REGEM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMAGEM OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL EVIDENTE. 

PAGAMENTO DIRETO À PESSOA JURÍDICA DE DIRETO PÚBLICO.  IMPOSSIBILIDADE. 

INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO FUNDO DE DEFESA DOS DIRETOS DIFUSOS. 1. Não há vedação à 

cumulação de sanções de natureza pecuniária e de conduta. Precedentes. 2. O réu fazia uso não autorizado da 

marca e do nome da autarquia previdenciária para divulgar serviços particulares de intermediação para obtenção 

de benefícios previdenciários. 3. Fato agravado pela distribuição do material de divulgação dentro das 

dependências das agências da Previdência Social, submetendo os usuários à aparência de atuação vinculada ao 

serviço público. 4. A administração pública é pautada, entre outros, pelos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, caput, da Constituição Federal). 5. A Lei 

Federal nº 13.460/2017 reflete reiterados entendimentos jurisprudenciais sobre a postura exigível da 

administração pública na relação com seus usuários, como a adequada prestação de serviços, atendimento 

impessoal e isonômico, cumprimento de prazos e normas procedimentais e a observância de horários. 6. A 

conduta do réu, exercida segundo suas próprias prioridades, prazos, regras e interesses, em dias e horários que 
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justificaria percepção da indenização diretamente aos cofres da instituição lesada, face à 

jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “pessoa jurídica 

de Direito Público não pode ser contemplada com reparação por dano moral”, inclusive no 

plano da contrafação marcária, conforme decidido no Agravo Interno no Recurso Especial 

1.653.783/SP em caso similar que envolveu exploração indevida de marca do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
551

, autarquia 

federal. 

Note-se que, apesar das marcas integrarem o rol de direitos da personalidade 

atribuíveis às pessoas jurídicas que compõem a Administração Pública direta e indireta, ainda 

há forte resistência da jurisprudência em atribuir-lhes indenização por dano moral em caso de 

aproveitamento parasitário, posição que, conforme já dito, merece revisão. Isso porque, 

enquanto proprietária de marcas – e pessoas jurídicas de Direito Público e Privado que 

compõem a Administração Pública podem sê-lo por expressa previsão do artigo 128 da Lei 

Federal 9.279/96 – são destinatárias do direito de zelar por sua reputação (art. 130, III, LPI), 

o que também se opera com a imposição de reparação, a título de dano moral, em casos de 

uso ilegal. 

 De fato, o uso indevido de marcas e demais sinais distintivos da Administração 

Pública, com destaque aos seus domínios de internet, é potencialmente apto a gerar abalo à 

sua imagem, reputação, honra e boa fama. Além dos casos ilustrados nos arestos acima 

mencionados, pode-se enunciar outras situações lesivas à Administração Pública, tais como o 

uso não autorizado de logomarca de universidades públicas de renome por cursos de extensão 

                                                                                                                                                         
melhor lhe aprouvessem, resume-se em oferecimento de vantagens a quem por elas puder pagar. 7. Se, nas 

mesmas condições, tal conduta fosse adotada por agente do INSS, configuraria ilícito sujeito a sanções civis, 

administrativas e penais. Configuraria, ainda, ato de improbidade administrativa. 8. Configurado o dano à 

imagem objetiva da autarquia por uso indevido da imagem. Precedentes. 9. Condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas a jurisprudência da 6ª 

Turma e a reprovabilidade da conduta do réu, atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 10. A 

Lei da Ação Civil Pública tutela o dano moral difuso ou coletivo, sendo descabido o pagamento de indenização 

diretamente à pessoa jurídica de Direito Público ofendida. Precedentes. 11. Reversão da indenização em favor do 

Fundo de Defesa dos Direitos Difusos - FDD (artigo 13, da Lei Federal nº 7.347/1985 e artigo 1º, § 2º, inciso I, 

da Lei Federal nº 9.008/1995).” (TRF-3, 6ª Turma, Ap. 0012214120144036100, Relator: Juiz Convocado Leonel 

Ferreira, j. 17/08/2018). 
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 “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VEICULAÇÃO DE PRODUTO COMERCIAL COM 

USO INDEVIDO DO LOGOTIPO DO IBAMA. DANO CONFIGURADO. REVERSÃO AO FUNDO 

PREVISTO NO ART. 13 DA LEI 7.347/1985. 1. O presente recurso especial decorre de ação civil pública em 

que condenada empresa por uso indevido do logotipo do IBAMA em lote comercializado de quinhentas caixas 

de sucos. Fixada indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por publicidade enganosa e lesão ao patrimônio 

público, valor a ser revertido para fundo previsto no artigo 13 da Lei 7.347/1985. 2. O acórdão recorrido está em 

consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe reparação por danos morais a pessoa 

jurídica de Direito Público, como é o caso do IBAMA. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp. 

1.653.783/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24/10/2017). 



239 

 

 

 

acadêmica de duvidosa procedência que alegam ser a ela “vinculadas”, sem que tal vinculação 

se mostre verdadeira e com o claro escopo de angariar alunado, vinculação de brasões das 

forças de segurança e forças armadas de em manifestações contrárias à democracia e 

contrafação de marca do Corpo de Bombeiros para exploração econômica de cursos de 

formação de bombeiros civis ou preparatórios para ingresso em carreiras públicas, dentre 

outras hipóteses. 

Nesses casos, cogita-se, além da violação à imagem atributo, de ofensa à honra 

objetiva – entendida esta, por NELSON HUNGRIA, como “o apreço e o respeito de que 

somos objeto ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra 

externa, honra objetiva, reputação, boa fama)”
552

 – de entes que compõem a Administração 

direta ou indireta. Honra, segundo ANTÔNIO CHAVES, “significa probidade, correção, proceder 

reto: constitui o apanágio da pessoa que sabe manter a própria dignidade, correspondendo, 

assim, à estima em que é tido quem vive de acordo com os ditames da moral”
553

, que, 

segundo autor, pode ser estendido às pessoas jurídicas.  

Releva o autor “até mesmo nas pessoas jurídicas esse sentimento é respeitado e 

resguardado, pois os dirigentes que sabem orientá-la com exação, colhem, no bom conceito de 

que elas vem a desfrutar, valiosíssimos frutos oriundos da confiança inspirada pela sua 

conduta”
554

, opinião partilhada por CARLOS ALBERTO BITTAR, a quem o reconhecimento do 

direito à honra dos entes morais busca protegê-la contra “atentados injustos de concorrentes 

(sancionáveis na teoria da concorrência desleal, tanto civil como penalmente)”
555

. 

 E o respeito à honra objetiva dos entes da Administração Pública é matéria que 

comporta atenção, notadamente em tempos de mercado cada vez mais globalizado, em que 

investidores decidem ou não aportar recursos de acordo com índices de risco publicados por 

agências especializadas, que podem ter indicadores comprometidos em caso de ataque 

indevido à imagem e à honra objetiva de um país, inclusive por iniciativa de seus próprios 

governantes
556

. Mais do que isso, o emprego indevido de suas marcas pode comprometer o 
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 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, v. 6, p. 39. No 

mesmo sentido, HELENO CLAUDIO FRAGOSO, Lições de direito penal. Parte especial. São Paulo: José Bushatsky, 

1958, v. 1, p. 103 e SÉRGIO CAVALIERI FILHO, Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2007, p. 92.  
553

 CHAVES, Antônio. Lições de direito civil. Parte geral. São Paulo: José Bushatsky, 1972, v. 3, p. 169-170. 
554

 CHAVES, Antônio. Lições de direito civil. Parte geral. São Paulo: José Bushatsky, 1972, v. 3, p. 169-170. 
555

 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 129. 
556

 Embora extinta sem resolução do mérito por desistência, relevante noticiar ação de reparação de danos, 

movida pelo Estado de Minas Gerais (Petição 1821-4/170-STF, Relator Ministro Nelson Jobim) em face da 

União Federal, Presidente da República (Fernando Henrique Cardoso), Banco Central do Brasil e seu então 

presidente (Armínio Fraga), fundada na ofensa à sua honra objetiva, imagem, credibilidade e reputação, 

vulnerada por fala do presidente do BACEN, em congresso internacional que contou com a presença de grandes 
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prestígio construído ao longo de décadas, conduta que, à toda evidência, merece total 

reprovação e combate. 

E, para arrematar, a apropriação indevida de signos da Administração Pública, a 

exemplo das suas marcas, além de contrariar expresso texto de lei (em especial, o artigo 124, 

incisos I e IV da Lei Federal 9.279/96, que proíbem o registro de signos vinculados à 

Administração sem prévia autorização) é conduta inadmissível e contrária ao princípio da 

boa-fé, por distanciar-se do dever específico de comportamento segundo padrões de 

probidade. ANTÔNIO MENEZES CORDEIRO destaca que o “comportamento das pessoas deve 

respeitar um conjunto de deveres reconduzidos, num prisma juspositivo e numa óptica 

histórico-cultural, a uma regra de actuação de boa-fé”
557

, que, no seu sentido objetivo, 

corresponde ao dever de probidade e retidão perante a sociedade. Evidentemente, quando 

alguém decide se passar por Administração Pública direta ou indireta, ou por alguém a ela 

vinculado sem sê-lo, busca adiantar-se à concorrência mediante ardil artifício, com o escopo 

de auferir proveito econômico indevido valendo-se da confusão do público destinatário de um 

produto ou serviço contrafeito, que supõe usufruir algo com um padrão de qualidade que, na 

prática, não se revela verdadeiro. 

 Nessas hipóteses, deixar o ofensor isento do dever de reparar o prejuízo moral 

causado à Administração Pública somente contribuirá para o aumento da informalidade e do 

uso clandestino do patrimônio imaterial do Estado, além de reforçar inaceitável senso de 

impunidade, irresponsabilidade e, sobretudo, injustiça. Como bem adverte HENRIQUE 

GEAQUINTO HERKENHOFF, não se pode “admitir, no Direito brasileiro a afirmação de que uma 

ofensa a órgão do Poder Judiciário ou a corpo militar haveria de permanecer sem sanção 

civil”
558

, notadamente pelo fato de que a  honra pública, que toca à toda sociedade e seu senso 

de pertencimento a uma nação, corresponde a modalidade de direito da personalidade que não 

se limita, como pontua ANTÔNIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, a uma visão insular do ser 

                                                                                                                                                         
investidores, no sentido de que evitassem investimentos no Estado de Minas Gerais por não ser uma unidade 

federativa séria, ao contrário das demais. A afirmação teve por pano de fundo ação de anulação de acordo de 

acionistas da CEMIG e Southern Eletric Participações do Brasil S/A, movida pelo Estado de Minas Gerais, que 

teria retirado o conforto de investidores para realização de novos aportes financeiros no Brasil. Maiores detalhes 

em <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14801744/peticao-pet-1821-mg-stf>. Acesso em: 16 jun. 2020. 
557

 CORDEIRO, Antônio Menezes. Da boa-fé no Direito Civil. 5ª  reimpressão. Coimbra: Almedina, 2013, v. 1, 

p. 632. 
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 HERKENHOFF, Henrique Geaquinto. Os direitos da personalidade da pessoa jurídica de Direito 

Público. 2010. 232 folhas. Doutorado em Direito Civil -  Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2011, p. 158. 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14801744/peticao-pet-1821-mg-stf
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humano
559

, o que se aplica a todos os direitos da personalidade atribuíveis à Administração 

Pública, em especial o direito de proteção às marcas e signos que a individualizam no seio da 

sociedade. 

É nessa exata medida que se propõe a revisitação do tema pela jurisprudência 

brasileira, com destaque à firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de que proceda à 

necessária revisão do entendimento de que os entes da Administração Pública não podem ser 

contemplados com indenização a título de dano moral. O entendimento parte de equivocada 

confusão entre os conceitos de direitos fundamentais e liberdades públicas, positivados na 

Constituição, e de direitos da personalidade, que, numa visão jusnatural, precedem ao 

ordenamento jurídico, pertinem ao ser humano e podem ser atribuídos às pessoas jurídicas, de 

Direito Público ou privado, desde que possam ser objetivamente considerados, a exemplo da 

imagem-atributo e a honra objetiva, duramente ofendidos nos casos de aproveitamento 

parasitário de marcas e signos que individualizam a Administração Pública. 

 

5.5  Prazo para demandar perdas e danos materiais e morais por violação às marcas da 

Administração Pública  

 

  A violação a um direito subjetivo autoriza seu titular a reclamar, em juízo, sua 

recomposição, mediante entrega de uma prestação devida, cumprimento de obrigação legal ou 

contratual ou a reparação de um dano, dentro de um prazo fixado na lei, sob pena de 

prescrição, enquanto penalidade ao negligente titular de uma pretensão. Embora o direito 

material não seja fulminado, o exercício do direito de ação lhe é negado pelo escoamento in 

albis do tempo fixado em lei para reclamar, em juízo, a satisfação de uma determinada 

pretensão.  

  Esta definição se coaduna com o texto do artigo 189 do Código Civil, expresso no 

sentido de que “violado o direto, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela 

prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”, registrando-se que, por força do 

princípio da concreção ou operabilidade que norteia o Código Civil, os demais prazos 

indicados no Código Civil, que não os previstos nos artigos 205 e 206, terão natureza 

decadencial
560

. Nessa linha, o princípio da actio nata faz extinguir pelo decurso do prazo 
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 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. Revista da 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 97, p. 108, 2002. Disponível em 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67536/70146. Acesso em:  26 mar. 2021. 
560

 Confira-se, nesse sentido, a mensagem nº 160, de 10.06.75 endereçada aos membros do Congresso Nacional 

pelo Ministro de Estado da Justiça Miguel Reale, com a exposição de motivos do anteprojeto do Código Civil de 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67536/70146
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tanto o direito de ação como de exceção, vez que, nos termos do artigo 190 do Código Civil, 

“a exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão”. 

  A natureza prescricional da pretensão de reparação de danos deriva não só do 

argumento topológico calcado no princípio da operabilidade, vez que o prazo trienal para 

demandá-la está prescrito no artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil, como da natureza não 

potestativa do direito reclamado.  

 Por força do princípio da especialidade (lex specialis derrogat generali)
561

, o prazo 

prescricional para demandar reparação por perdas e danos derivadas de violação à 

propriedade industrial consta do artigo 225 da Lei Federal 9.279/96, qual seja, de 5 anos, que 

prevalece sobre a regra geral constante do Código Civil. Mas a econômica previsão legal 

oculta larga discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da contagem deste prazo, em 

especial sobre qual seria seu dies a quo. 

LÉLIO DENICOLI SCHMIDT aponta a existência de quatro entendimentos possíveis sobre 

qual seria o termo inicial de contagem do prazo prescricional de 5 anos, sendo eles: i. a data 

do início da violação; ii. data da ciência da violação pelo lesado; iii. data em que cada ato 

isolado foi praticado; e iv. data da cessação da violação
562

.   

 O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial 1.320.842-PR
563

, 

estabeleceu que o prazo prescricional de 5 anos é contado, em infrações marcárias 

                                                                                                                                                         
2002: “Menção à parte merece o tratamento dado aos problemas da prescrição e decadência, que, anos a fio, a 

doutrina e a jurisprudência tentaram em vão distinguir, sendo adotadas, às vezes, num mesmo Tribunal, teses 

conflitantes, com grave dano para a Justiça e assombro das partes. Prescrição e decadência não se extremam 

segundo rigorosos critérios lógico-formais, dependendo sua distinção, não raro, de motivos de conveniência e 

utilidade social, reconhecidos pela Política legislativa. Para pôr cobro a uma situação deveras desconcertante, 

optou a Comissão por uma fórmula que espanca quaisquer dúvidas. Prazos de prescrição, no sistema do Projeto, 

passam a ser, apenas e exclusivamente, os taxativamente discriminados na Parte Geral, Título IV, Capítulo I, 

sendo de decadência todos os demais, estabelecidos, em cada caso, isto é, como complemento de cada artigo que 

rege a matéria, tanto na Parte Geral como na Especial” (OYA, Norberto. in Novo Código Civil comparado: Lei 

10.406, de 10 de janeiro de 2002. São Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, 2002, p. 54-

55).  
561

 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: UNB, 1999, p. 96. 
562

 SCHMIDT, Lélio Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2016, p. 299-300. 
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 “DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. USO INDEVIDO DE 

MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PRAZO 

PRESCRICIONAL PARA REPARAÇÃO DE DANOS. TERMO A QUO. DANO PERMANENTE. 1. Em que 

pese o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial vedar a reprodução ou imitação da marca suscetível de 

causar confusão ou associação com outra, para a recusa de registro, por haver anterior de marca assemelhada, 

deve a autoridade administrativa tomar em conta se há identidade dos produtos e se pertencem ao mesmo gênero 

de indústria e comércio, consistindo a novidade marcária, sobretudo, na impossibilidade de confundir-se com 

qualquer outra empregada para produtos ou serviços semelhantes. 2. O prazo prescricional para a ação de 

indenização por violação ao uso indevido de marca é quinquenal. Porém, o termo a quo nasce a cada dia em que 

o direito é violado. De fato, se a violação do direito é continuada, de tal forma que os atos se sucedam em 

sequência, a prescrição ocorre do último deles, mas se cada ato reflete uma ação independente, a prescrição 

alcança cada um, destacadamente. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 25. ed. Rio de 
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continuadas, da sua cessação e, em caso de infrações independentes, da sua consumação, “de 

tal forma que os atos se sucedam em sequência, a prescrição ocorre do último deles, mas se 

cada ato reflete uma ação independente, a prescrição alcança cada um, destacadamente”. O 

entendimento, replicado em outros julgados daquela Corte, a exemplo dos Recursos Especiais 

1.696.899-RS564
 e  REsp 1.719.131-MG565, considera não a permanência, mas a continuidade 

                                                                                                                                                         
Janeiro: Forense, 2012. p. 585).”  (STJ, REsp. 1.320.842-PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4º Turma, j. 

14/05/2013). 
564

 “RECURSO ESPECIAL.  PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE 

MARCA E NOME EMPRESARIAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO INIBITÓRIA. 

PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO.  PRAZO DE  10 ANOS.  

REPARAÇÃO DE DANOS.  VIOLAÇÃO PERMANENTE. PRAZO DE 5 ANOS. MARCO INICIAL QUE SE 

RENOVA A CADA DIA. 1.  Ação ajuizada em 28/3/2011. Recursos especiais interpostos em 30/3/2017 e 

4/4/2017 e conclusos à Relatora em 29/9/2017. 2.  O propósito recursal é definir se as pretensões de abstenção de 

uso de marca e nome empresarial e de reparação de danos decorrentes da utilização não autorizada de sinais 

registrados estão prescritas. 3.  Ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC/15, devem ser rejeitados os embargos 

de declaração. 4.  A pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular 

do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da actio 

nata), incidindo sobre ela o prazo prescricional de 10 anos. 5. A notificação extrajudicial, no particular, constitui 

instrumento hábil  à  comprovação  de  que  o  alegado  uso  indevido  do  signo distintivo  era  conhecido  por  

seu titular, no mínimo, a partir da data  nela  aposta  (momento  em  que  poderia  ter  ajuizado a ação cabível),  o  

que  dá ensejo a reconhecer como prescrita a pretensão inibitória, em razão do decurso do prazo aplicável. 6.  O 

prazo prescricional para propositura de ação indenizatória por uso não autorizado de marca é quinquenal, sendo 

que seu termo inicial nasce a cada dia em que o direito é violado. Precedentes.” (STJ, REsp. 1.696.899-RS, 3ª 

Turma, Ministra Nancy Andrighi, j. 19/09/2018).  
565

 “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA INTEMPESTIVAMENTE. 

MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.  

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. PRESCRIÇÃO. AFERIÇÃO DE ACORDO COM CADA UMA DAS 

PRETENSÕES CUMULADAS. VIOLAÇÃO DE MARCA. CONTAGEM. TEORIA DA ACTIO NATA. 

PRESCRIÇÃO AFASTADA. 5. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA. 

RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. ATUAÇÃO COLABORATIVA DE EMPRESAS DO 

MESMO GRUPO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 6. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. 1. As questões suscitadas como omissas foram expressamente decididas pelo Tribunal de 

origem, com a indicação, clara e coerente, de todos os fundamentos adotados como razão de decidir, ainda que 

em sentido contrário, o que afasta a alegação de violação do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. A alegação de 

cerceamento de defesa foi afastada pelo acórdão recorrido, ao fundamento de que foi dada oportunidade para 

manifestação das partes acerca dos documentos juntados posteriormente. Alterar essa conclusão implica no 

reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice do enunciado n. 7/STJ. 3.  Excepcionalmente, pode ser 

admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não 

haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador. Precedentes. 4. A 

análise de prescrição de pretensão deve levar em consideração cada uma das pretensões cumuladas, em razão dos 

diferentes direitos cuja tutelada é pleiteada, bem como dos atos de violação declinados como causa do pedido. 5. 

A pretensão de abstenção de uso de marca para comercialização de bens tem prazo prescricional deflagrado pelo 

conhecimento da violação - teoria da actio nata. Precedentes. 6. A colocação no mercado de produtos 

identificados com marca objeto de direito exclusivo de terceiros é ato de contrafação acarreta para o usurpador o 

dever de indenizar os danos decorrentes. 7. Ainda que a solidariedade não seja expressamente prevista na Lei n. 

92.79/1996, a responsabilidade civil é solidária para todos os autores e coautores que adotem condutas danosas 

ao direito protegido de outrem, conforme sistema geral de responsabilidade estabelecido no art. 942 do CC/2002. 

8. As empresas recorrentes, integrantes do mesmo grupo empresarial, atuaram ativamente na colocação dos bens 

contrafeitos no mercado: enquanto uma fabrica os bens, a outra oferta-os à comercialização, sendo, portanto, 

responsáveis solidárias pelo dano causado pela diluição da marca. 9. Recurso especial desprovido. (g.n.) (STJ, 

REsp. 1.719.131-MG, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11-02-2020). 
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da infração, atribuindo à parte lesada o ônus de demonstrar que cada ato de violação, se 

passível de individualização, conta com dies a quo próprio para contagem do prazo 

quinquenal previsto no artigo 225 da Lei Federal 9.279/96.  

  Note-se que este critério se aplica à pretensão de reparação de danos, pois, no que 

tange à pretensão de natureza cominatória – para obrigar, por exemplo, o contrafator a deixar 

de utilizar indevidamente a marca – é decenal a partir do conhecimento da violação, com 

fundamento na teoria da actio nata, a exemplo do que fora recentemente decidido nos autos 

do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.394.657-SC
566

 e no Recurso Especial 

1.696.899-RS
567

. 
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 PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO 

POR DECISÃO MONOCRÁTICA.  POSSIBILIDADE.  PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE 

MARCA PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO   DO   DIREITO.   ACÓRDÃO   

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. 

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível ao 

relator o julgamento   monocrático   de   recurso   inadmissível.  Ademais, a interposição do agravo interno, e seu 

consequente julgamento pelo órgão colegiado, afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2.  "A 

pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido 

a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da 'acotio nata')” (REsp.  n.  

1.696.899/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2018, de 

21/9/2018). 3.  Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide 

com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 5.  No 

caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o agravante teve ciência do alegado uso indevido da marca no 

dia 19/08/1991. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é 

vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (g.n.) (STJ, Ag no Ag. REsp. 

1.394.657-SC, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29/10/2019). 
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 Julgado transcrito na nota de rodapé nº 370. 
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6 CONCLUSÃO  

 

  ANTÔNIO MENEZES CORDEIRO, em prefácio à consagrada obra de CLAUS-WILHEM 

CANARIS, registra com lucidez que o Direito é um mecanismo de solução de casos concretos, 

com necessária adesão à realidade para proporcionar soluções possíveis
568

. Com efeito, diante 

de novas circunstâncias sociais, reclama-se um discurso realista alheio a uma visão 

inacessível do direito e atento à “vetusta jurisprudência de interesses”
569

, que, segundo 

CANARIS, transcende os limites do sistema lógico-formal para oferecer um modelo de sistema 

jurídico que, antes de lógico, é do tipo valorativo ou axiológico
570

, não sendo “mais que a 

forma exterior da unidade valorativa e de adequação da ordem jurídica”
571

.  

  KARL LARENZ,  por sua vez, destaca que as normas jurídicas integrantes de um sistema 

estão interligadas “numa conexão multímoda umas com as outras”, a reclamar a interpretação 

das normas segundo “a cadeia de significado, o contexto e a sede sistemática da norma, a sua 

função no contexto da regulamentação da causa”
572

. E o sistema jurídico, no plano de seu 

subsistema normativo, é composto por regras jurídicas que permeiam todos os ramos do 

direito. E, embora oriundas de diferentes searas, todas as normas encontram raiz comum no 

subsistema normativo e, portanto, devem dialogar para fornecer, mutuamente, subsídios para 

conferir soluções jurídicas adequadas às novas realidades que derivam de uma sociedade 

essencialmente dinâmica
573

. 

  Nesse passo, a vulgar ideia de estanqueidade das searas pública e privada olvida-se de 

que muitas das relações jurídicas estabelecidas pelo Estado, não obstante submeterem-se a 

regime jurídico próprio (administrativo), buscam substrato no Direito Privado. A aproximação 

desses campos do direito permite ao aplicador do direito admitir o emprego de institutos 

jurídicos tipicamente privados no campo público, por serem, de acordo com metáfora de 

GUIDO ALPA, ramos de uma mesma árvore de tronco comum
574

.    

  Esta interface é imprescindível na análise da questão da possibilidade jurídica de 

exploração das marcas de titularidade da Administração Pública, bem como de sua proteção 
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jurídica, sob o prisma processual e indenizatório.  O enfrentamento do tema da propriedade 

marcária da Administração Pública direta e indireta, de Direito Público e Privado, reclama 

compreensão integrada do ordenamento jurídico, com larga inflexão do Direito Privado e 

indispensável incidência de regras de Direito Público, que pertencem a um mesmo subsistema 

(normativo) e obrigatoriamente interagem. É o Direito Privado que irá prover a Administração 

Pública com as indispensáveis categorias jurídicas pertinentes não só à propriedade marcária 

como à reparação por danos materiais e morais em caso de injusta violação, sem descurar do 

importante contributo do direito processual civil e penal ao oportunizar mecanismos 

processuais de tutela jurisdicional contra atos de aproveitamento parasitário e punir 

criminalmente seus infratores, de acordo com os tipos penais prescritos em lei. 

   Trata-se de realidade que não pode passar ao largo do Direito. A falta de tratamento 

jurídico do tema, seja no plano da doutrina, seja pela jurisprudência, abre margem a abusos 

cometidos por particulares que, supondo erroneamente se tratar de res nullius, procedem ao 

aproveitamento parasitário de signos públicos para exploração de atividades econômicas 

privadas, sem qualquer retribuição financeira, com claro potencial confusório ao público 

destinatário e muitas vezes com comprometimento da sua imagem e respeitabilidade. 

 Nesse passo, é imperioso considerar a Administração Pública direta e indireta como 

sujeito de direitos em matéria de propriedade industrial, e, como tal, titular das marcas que 

conferem distintividade às suas atividades, segundo as regras jurídicas internas e 

internacionais pertinentes. Provou-se ser equivocada a ideia de que o Estado não pode 

aproveitar economicamente seu patrimônio imaterial, em especial suas marcas, seja por 

exercer atividade econômica em sentido amplo, seja pelo fato da lei expressamente lhe 

reconhecer a condição de proprietário de marcas, com todos os direitos e obrigações que desse 

fato decorrem (artigos 128 e 130 da Lei Federal 9.279/96).  

 Aliás, a exploração econômica de próprios materiais e imateriais da Administração 

Pública constitui realidade há muito consolidada, a exemplo da alienação e outorga 

remunerada de uso de imóveis estatais (através da autorização, permissão e concessão de uso), 

de serviços públicos (através de contratos de concessão) e, no plano imaterial, a exemplo da 

atribuição de naming rights sobre bens públicos, licenciamento de patentes de titularidade de 

Institutos de Ciência e Tecnologia públicos e franquias de empresas públicas, a exemplo da 

empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e agências lotéricas vinculadas à Caixa 

Econômica Federal. 
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E, a partir da expressa autorização conferida pelo artigo 128 da Lei Federal 9.279/96, 

nada impede que a Administração Pública direta e indireta reclame o registro de suas marcas 

junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial e explore economicamente seus signos. 

Trata-se de modelo já empregado em outros países e que, de modo tímido, já é utilizado no 

direito brasileiro, que contempla poucos, mas significativos, casos de licenciamento de 

marcas da Administração Pública, tanto de Direito Público como Privado.  

  Desde que demonstrado o imprescindível interesse público e com a incidência das 

regras norteadoras do regime jurídico administrativo, com destaque ao dever de licitar, a 

exploração econômica das marcas da Administração Pública opera-se por meio de contrato 

administrativo de licenciamento, com incidência de cláusulas exorbitantes, precedida de 

licitação na modalidade concorrência, exceto nos casos de credenciamento (que se opera por 

inexigibilidade de licitação, cf. art. 25, caput, Lei Federal 8.666/93
575

) e dispensa de licitação 

aplicáveis às fundações de apoio (art. 24, XIII, Lei Federal 8.666/93
576

).  

  Decerto, a ideia de um Estado moderno e eficiente transita por uma integrada leitura 

dos institutos jurídicos existentes que permitam melhor performance na execução de políticas 

públicas e adequada satisfação do interesse público. A escassez de recursos orçamentários e a 

necessidade de máxima extração de proveito econômico do seu patrimônio são desafios que 

impõem ao operador do direito uma necessária releitura das regras e princípios norteadores da 

Administração Pública a partir de regras jurídicas de variados ramos do Direito, com larga 

inflexão das normas do Direito Privado, para permitir que seu produto reverta em prol da 

execução de políticas públicas voltadas a satisfação dos interesses da coletividade, 

respondendo o administrador em caso de desvio de finalidade. 

  Por sua vez, a usurpação de signos da Administração Pública – registrados ou não – 

impõe a sistematização dos mecanismos de proteção às marcas públicas, tratando-se de campo 

muito pouco explorado. Além dos crimes definidos pela Lei Federal 9.279/96, no 

plano administrativo, a atuação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é 

primordial para barrar pedidos de registro de marcas da Administração feitas por particulares, 

que buscam vantagem econômica em detrimento da sociedade e da leal concorrência. No 

plano processual, o emprego das tutelas de urgência, a exemplo da busca e apreensão e da 

tutela de evidência, buscam fazer cessar o dano causado ao Erário. E, no plano civil, a 
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reparação dos danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) e morais experimentados 

pela Administração, enquanto titular de certos direitos da personalidade que possam lhe ser 

objetivamente atribuídos, a exemplo da imagem e honra objetiva, constitui importante 

mecanismo de combate à imitação e contrafação.  

Se por um lado o dano material por violação às marcas públicas se consuma in re ipsa, 

por outro a tarefa de sua quantificação apresenta ao aplicador do direito enorme desafio, haja 

vista a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que prejuízo não 

liquidável não comporta indenização (v.g. REsp. 613.376-SP), leitura que se coaduna com o 

disposto no artigo 944 do Código Civil, que prescreve que a indenização se mede 

pela extensão do dano. Quanto aos lucros cessantes, o artigo 210 da Lei Federal 9.279/96 

indica critérios elegíveis alternativamente segundo o critério mais favorável ao prejudicado, 

fixados originariamente pela Corte Suprema Alemã no caso Ariston, julgado aos 08/06/1895, 

tarefa igualmente difícil face ao já mencionado artigo 944 do Código Civil, preponderando, a 

jurisprudência brasileira, a tese da fixação de royalties fictos, cujos percentuais – que 

incidirão sobre a massa contrafeita a apurar em sede de liquidação de sentença – são 

variados.     

Quanto aos danos extrapatrimoniais, sendo a Administração Pública titular 

de certos direitos da personalidade, tal como prescreve o artigo 52 do Código Civil, a 

exploração indevida de marcas públicas que venha a comprometer, por exemplo, sua imagem 

e honra objetiva constitui fato gerador de indenização por dano moral. Nesse passo, propõe-se 

uma indispensável revisão da jurisprudência nacional, em especial do Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de que a Administração Pública não poderia ser contemplada com 

reparação extrapatrimonial, sob o enredo de não ser titular de direitos fundamentais, enquanto 

garantias do indivíduo contra o próprio Estado.  

O posicionamento olvida-se da necessária distinção entre direitos fundamentais e 

direitos da personalidade, que, por serem inatos ao ser humano sob a perspectiva 

jusnaturalista, existem independente de serem expressamente alçados à condição de direito 

fundamental pelo texto constitucional. Com efeito, direitos da personalidade que possam ser 

objetivamente atribuídos às pessoas jurídicas poderão ser reconhecidos, sob uma perspectiva 

jurídica, aos entes integrantes da Administração direta e indireta, até porque o artigo 52 do 

Código Civil não estabelece discrimen, que, se reconhecido, resultará em injustificada capitis 

diminutio. E mesmo sob a perspectiva dos direitos fundamentais, a necessidade de se conferir 

à Constituição sua indispensável força normativa, segundo a teoria de KONRAD HESSE, ao 
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menos convida o intérprete à revisitação do tema da sua inaplicabilidade às pessoas jurídicas 

de Direito Público, sob o tradicional enfoque de que estes são oponíveis ao Estado. Afinal, a 

realidade fática – que não pode estar em descompasso com a Constituição – reclama a 

releitura deste posicionamento para reconhecer que, de fato, há hipóteses específicas de 

violação a direitos da Administração Pública cometidos por particulares, e que podem ser 

combatidos a partir de uma visão atualizada das regras constitucionais vigentes, a promover 

sua indispensável aproximação. 

Trata-se de entendimento que, no direito estrangeiro – em especial nas cortes de contas 

da Itália, que, desde os anos 1970 do século passado, reconhece a existência do danno 

all’immagine della pubblica amministrazione (P.A.) – tem se consagrado, e que encontra 

alguma ressonância na doutrina nacional, enquanto tema a ser melhor explorado. Neste caso, 

igualmente desnecessária a prova do dano moral, por se tratar de dano in re ipsa., cabendo ao 

Poder Judiciário a fixação do respectivo quantum segundo critérios equitativos. 

  O ineditismo do tema tratado obriga lançar luz a uma questão muito pouco enfrentada 

no direito nacional e estrangeiro, que, em breves passagens, parece dele se ocupar. Esta 

lacuna, que, segundo KARL ENGISCH, corresponde à “incompletude insatisfatória no seio do 

todo jurídico”
577

, passa pela leitura integrada de regras de Direito Público e Privado que 

respaldam a proteção e exploração econômica das marcas de propriedade do Estado, 

augurando que possam prover a Administração Pública com instrumentos capazes de torná-la 

mais avançada e apta à satisfação das necessidades sociais, segundo os fatos, valores e normas 

vigentes. E é justamente isso que o presente estudo busca propor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
577

 ENGISH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico, 8. ed., Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2001, p. 276. 



250 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS.  

  

AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY 

RIGHTS - ACORDO TRIPS. 30 de dezembro de 1994. Disponível em: 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf 

AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1973, v. 

1.  

___________________.  Da responsabilidade civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1973, v. 

2.    

ALTAVILLA, Maria. Il danno all’imagine della publica amministrazione. 2011. Disponível 

em <www.file:///E:/il-danno-allimmagine-della-pubblica-amministrazione-articolo.pdf>. 

Acesso: 01 jul. 2019.  

ALVES, Alexandre Ferreira de Assumpção. A pessoa jurídica e os direitos da 

personalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.  

AMAR, Moise. Dei nomi, 

dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell’industria e nel commercio.Torino: Uni

one Tipografico Editrice, 1893. 

ANDRADE, Ronaldo Alves. Dano moral e sua valoração. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  

ARAÚJO, Vaneska Donato de.  A gênese dos direitos da personalidade e 

sua inaplicabicabilidade à pessoa jurídica. 2015. Doutorado em Direito Civil - Faculdade de 

Direito Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.  

ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O Novo 

Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

ARIENTE, Eduardo Altomare. A função social da propriedade intelectual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2015.  

ASCARELLI, Tullio. Teoria de la concurrencia y de los bienes imateriales.  Tradução E. 

Verdera e L. Suárez-Llanos.  Barcelona: Bosh, 1970. 

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito autoral. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.  

ASSEF, Mayara Segalla Savoia; GUIMARÃES, Bernardo Strobel. Procedimento de 

Manifestação de Interesse: o que é e para que serve. Gazeta do Povo. Justiça - Opinião. 

15/10/2018. Disponível em <https://www.gazetadopovo.com.br/justica/procedimento-de-

https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf
file:///E:/il-danno-allimmagine-della-pubblica-amministrazione-articolo.pdf
https://www.gazetadopovo.com.br/justica/procedimento-de-manifestacao-de-interesse-o-que-e-e-para-que-serve-1ermufffwsrqj0u28dzzzhjvs/


251 

 

 

 

manifestacao-de-interesse-o-que-e-e-para-que-serve-1ermufffwsrqj0u28dzzzhjvs/>. Acesso: 

22 abr. 2020. 

AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. 

Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, v. 97, p. 107-125, 

2002. Disponível em https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67536/70146, acesso: 26 

mar. 2021. 

_________________________. Negócio jurídico. Existência, validade e eficácia. 6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

AZEVEDO, Philadelpho. Direito moral do escritor. Rio de Janeiro: Alba, 1930. 

BAUDRI-LACANTINERIE, G. BARDE, L. Trattato teorico-pratico di Diritto Civile. Delle 

Obbligazionni. Milano: Casa Editrice Dottor Francesci Vallardi, 1914, v. 3. 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 21. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. 

_____________________. Curso de direito administrativo. 31.ed. São Paulo: Malheiros, 

2013. 

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2003.  

_____________________. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de 

Janeiro: Lúmen Juris, 2008.  

_____________________. Da contrafação de marcas. Disponível em < 

https://silo.tips/download/assim-a-contrafaao-cobre-tres-modalidades-principais>. Acesso: 11 

mai. 2021. 

_____________________. Valor indenizável das violações da Propriedade Intelectual. 

Disponível em < https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/valor_indenizavel.pdf>. 

Acesso: 11 mai. 2021.  

BARCELLONA, Pietro. Formazione e sviluppo del diritto privato moderno. Napoli: Jovene 

Editore, 1995.  

BELO HORIZONTE (MG). Edital de Chamamento Público n°002/2017.[Seleção de Projetos 

de Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos]. Belo Horizonte: prefeitura de Belo 

Horizonte, 24 de agosto de 2017. 

BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; MORATO, Antônio Carlos. Fundações educacionais. In: 

PANTALEÃO, Leonardo (Org.). Fundações educacionais. São Paulo: Atlas, 2003, p. 144-

169. 

https://www.gazetadopovo.com.br/justica/procedimento-de-manifestacao-de-interesse-o-que-e-e-para-que-serve-1ermufffwsrqj0u28dzzzhjvs/
https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67536/70146
https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/valor_indenizavel.pdf


252 

 

 

 

BITTAR, Carlos Alberto.   Direito de autor. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2003. 

______________________. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1989. 

______________________. Reparação civil por danos morais. 2. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1994. 

______________________. Teoria e prática da concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 

1989. 

______________________; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Tutela dos direitos da 

personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1993.  

BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: UNB, 1999. 

BORGES, Renato Campolino. O conceito de marca e sua relação com a administração 

pública. 2017. Disponível em <https://jus.com.br/artigos/61303/o-conceito-de-marca-e-sua-

relacao-com-a-administracao-publica>. Acesso: 04 abr. 2020. 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet Branco, MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito 

Constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 

BRASIL. Código de Processo Civil. Lei N° 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código 

de Processo Civil. Revogada pela Lei 13.105 de 16 de março de 2015. Código de Processo 

Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869impressao.htm 

__________. Conselho da Justiça Federal. Enunciado nº 445, V Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal. Coordenador: Ruy Rosado. Relatores: Rose Melo Vencelau 

Meireles e Marilene Guimarães. Brasília DF, 08 e 10 de novembro de 2011. 

__________. Conselho da Justiça Federal. Enunciado nº 587, VII Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal. Coordenador: Ruy Rosado. Relatores: Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama; Rafael Peteffi da Silva; Milena Donato Oliva. Brasília DF, 28-29 de 

setembro de 2015. 

__________. Conselho da Justiça Federal. Enunciado nº 620, VIII Jornada de Direito Civil do 

Conselho da Justiça Federal. Coordenador: Raul Araújo. Brasília DF, 26-27 de abril de 2018. 

___________. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Presidência da República. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

https://jus.com.br/artigos/61303/o-conceito-de-marca-e-sua-relacao-com-a-administracao-publica
https://jus.com.br/artigos/61303/o-conceito-de-marca-e-sua-relacao-com-a-administracao-publica
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


253 

 

 

 

BRASIL. Lei N° 2.004, de 3 de outubro de 1953. Dispõe sobre a Política Nacional do 

Petróleo, institui a Sociedade Anônima, e dá outras providências. Revogada pela Lei 9.478, de 

6 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao 

monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência 

Nacional do Petróleo e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 ago. 

1997. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l2004.htm 

__________. Lei N° 3.470, de 28 de novembro de 1958. Altera a legislação do Impôsto de 

Renda e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 mai. 1959. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3470.htm 

_________. Lei N° 4.131, de 3 de setembro de 1962. Disciplina a aplicação do capital 

estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências. Diário Oficial 

da União, Brasília, DF, 27 set. 1962, retificado em 28 set. 1962. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L4131.htm 

__________. Lei N° 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 

dez. 1970. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5648.htm 

________. Lei N° 5.851, de 07 de dezembro de 1972. Autoriza o Poder Executivo a instituir 

empresa pública, sob a denominação de Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 07 dez. 1973. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l5851.htm 

___________. Lei N° 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 jul. 1985. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm 

___________. Lei N° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 set. 1990. 

Retificado em 10 jan. 2007. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm 

__________. Lei N° 8.245, de 18 de outubro de 1991. Dispõe sobre as locações dos imóveis 

urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 out. 

1991. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3470.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5648.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l5851.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm


254 

 

 

 

___________. Lei N° 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 

agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 

ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 jun. 1992. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm 

___________. Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e 

dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 jun. 1993, republicado em 6 

jul. 1994 e retificado em 6 jul. 1994.  Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm 

___________. Lei N° 8.952, de 13 de dezembro de 1994. Altera dispositivos do Código de 

Processo Civil sobre o processo de conhecimento e o processo cautelar. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 14 dez. 1994. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8952.htm 

___________. Lei N° 8.958, de 20 de dezembro de 1994. Dispõe sobre as relações entre as 

instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações 

de apoio e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 dez. 1994. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8958.htm  

___________. Lei N° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão 

e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e 

dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 fev. 1995. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987compilada.htm 

___________. Lei N° 9.008, de 21 de março de 1995. Cria, na estrutura organizacional do 

Ministério da Justiça, o Conselho Federal de que trata o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho 

de 1985, altera os arts. 4º, 39, 82, 91 e 98 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 mar. 1995. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9008.htm 

___________. Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 

propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm 

___________. Lei N° 9.637, de 15 de maio de 1998. Dispõe sobre a qualificação de entidades 

como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos 

órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm


255 

 

 

 

dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 mai. 1998, retificado em 25 

mai. 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9637.htm  

___________. Lei N° 9.933, de 20 de dezembro de 1999. Dispõe sobre as competências do 

Conmetro e do Inmetro, institui a Taxa de Serviços Metrológicos, e dá outras providências. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 dez. 1999. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9933.htm 

___________. Lei N° 10.406, 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial 

da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406compilada.htm>.  

___________. Lei N° 10.444, de 7 de maio de 2002. Altera a Lei n° 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973 – Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 mai. 2002. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10444.htm 

___________. Lei N° 10.520, de 17 de julho de 2002. Institui, no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 jul. 2002, retificado em 30 jul. 

2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm 

___________. Lei N° 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação 

e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 03 dez. 2004, retificado em 16 mai. 2005. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm 

___________. Lei N° 11.668, de 2 de maio de 2008. Dispõe sobre o exercício da atividade de 

franquia postal, revoga o § 1
o
 do art. 1

o
 da Lei n

o
 9.074, de 7 de julho de 1995,  e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 mai. 2008. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11668.htm 

___________. Lei N°12.016, de 7 de agosto de 2009. Disciplina o mandado de segurança 

individual e coletivo e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 ago. 

2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/lei/l12016.htm 

___________. Lei N°12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem 

econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9933.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10444.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11668.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12016.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12016.htm


256 

 

 

 

dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 

1999; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1° nov. 2011, retificado 

em 2 dez. 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/lei/l12529.htm 

___________. Lei N°12.846, de 1° de agosto de 2013. Dispõe sobre a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, 

nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1° 

nov. 2011, retificado em 2 ago. 2013. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm 

___________. Lei N° 13.019, de 31 de julho de 2014. Estabelece o regime jurídico das 

parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de 

mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, 

mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de 

trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 

cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com 

organizações da sociedade civil; e altera as Leis n.º 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 

23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) . Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 1° ago. 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l13019.htm  

___________. Lei N° 13.303, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da 

empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1° 

jul. 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2004/lei/l10.973.htm 

___________. Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1° abr. 2021, Edição extra-F. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm 

___________. Serviço Público Federal. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 107/2013. 19 de agosto de 2013. 

Estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/1996. Disponível em: 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/noticias/inpi-publica-resolucao-sobre-marcas-de-alto-

renome/Resolucao_107_2013_alteradapela_172_2016.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/noticias/inpi-publica-resolucao-sobre-marcas-de-alto-renome/Resolucao_107_2013_alteradapela_172_2016.pdf
https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/noticias/inpi-publica-resolucao-sobre-marcas-de-alto-renome/Resolucao_107_2013_alteradapela_172_2016.pdf


257 

 

 

 

___________. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano 

moral. 

___________. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). Recurso Especial 101.059-RJ. Marca. 

Dano. Prova. Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 20 de fevereiro de 1997. Disponível 

em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533428/recurso-especial-resp-101059-rj-1996-

0044000-0 

___________. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). Recurso Especial 613.376-SP. 

Recurso especial. Prequestionamento. Súmula 211/STJ. Divergência jurisprudencial. 

Contrafação. Perdas e danos. Necessidade de comprovação do efetivo prejuízo. Divergência 

jurisprudencial. Recorrente: DAKOTA Calçados LTDA. Recorrido: Jumping Indústria e 

Comércio de Calçados LTDA – Microempresa. Relator Ministro Castro Filho, 19 de setembro 

de 2006. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9054450/recurso-especial-

resp-613376-sp-2003-0217521-6/inteiro-teor-14234412 

___________. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). Recurso Especial 1.258.389-PB. 

Direito civil constitucional. Responsabilidade civil. Informações veiculadas em rede de 

rádio e televisão. Ação indenizatória por dano moral ajuizada por município contra o 

particular. Impossibilidade. Direitos fundamentais. Recorrente: Município de João Pessoa. 

Recorrido: Rádio e Televisão Paraibana LTDA. Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 17 

de junho de 2011. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/864580338/recurso-especial-resp-1258389-pb-

2011-0133579-9/inteiro-teor-864580383?ref=juris-tabs 

___________. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). Embargos de Declaração no Recurso 

Especial 1.188.105-RJ. Direito marcário e processual civil. Recurso especial. Competência 

para julgar pedido de perdas e danos decorrentes do uso da marca, cujo registro pretende-se a 

anulação. Lide que não envolve a união, autarquia, fundação ou empresa pública federal. 

Competência da justiça estadual. Registro da marca "cheese.ki.tos", em que pese a 

preexistência do registro da marca "chee.tos", ambas assinalando salgadinhos "snacks", 

comercializados no mesmo mercado. Impossibilidade, visto que a coexistência das marcas 

tem o condão de propiciar confusão ou associação ao consumidor.  Embargante: Pepsico 

INC.. Embargado: Instituto Nacional de Propriedade  Industrial INPI e Trigomil Produtos 

Alimentícios LTDA. Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 14 de maio de 2013. Disponível 

em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23353252/embargos-de-declaracao-no-recurso-

especial-edcl-no-resp-1188105-rj-2010-0057020-0-stj/inteiro-teor-23353253 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533428/recurso-especial-resp-101059-rj-1996-0044000-0
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/533428/recurso-especial-resp-101059-rj-1996-0044000-0
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9054450/recurso-especial-resp-613376-sp-2003-0217521-6/inteiro-teor-14234412
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9054450/recurso-especial-resp-613376-sp-2003-0217521-6/inteiro-teor-14234412
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/864580338/recurso-especial-resp-1258389-pb-2011-0133579-9/inteiro-teor-864580383?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/864580338/recurso-especial-resp-1258389-pb-2011-0133579-9/inteiro-teor-864580383?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23353252/embargos-de-declaracao-no-recurso-especial-edcl-no-resp-1188105-rj-2010-0057020-0-stj/inteiro-teor-23353253
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23353252/embargos-de-declaracao-no-recurso-especial-edcl-no-resp-1188105-rj-2010-0057020-0-stj/inteiro-teor-23353253


258 

 

 

 

___________. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). Recurso Especial 1.320.842-PR. 

Direito de propriedade industrial e processual civil. Marca. Uso indevido de marca alheia 

anteriormente registrada. Impossibilidade de coexistência. Prazo prescricional para reparação 

de danos. Termo a quo. Dano permanente. Recorrente: Delara Transportes LTDA. Recorrido: 

Transportes Lara LTDA. Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 14 de maio de 2013. 

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/865635840/recurso-especial-resp-

1320842-pr-2012-0086536-1/inteiro-teor-865635844?ref=juris-tabs 

___________. Superior Tribunal de Justiça (2ª Turma). Recurso Especial 1.505.923/PR. Civil 

e processual civil. Meio ambiente. Direito de informação. Art. 225,  §  1º,  vi,  da  

constituição.  Art. 4º, v, da lei 6.938/1981. Princípio 10 da declaração do rio. Direito de 

participação. Art. 2°, §  1°,  da  lei  10.650/2003.  Princípio  da  precaução.  Cultura da 

transparência ambiental.  Art.  3°,  iv,  da  lei 12.527/2011. Ação indenizatória por dano  

moral.  Ibama  versus  particular. Impossibilidade.  Direitos fundamentais. Pessoa jurídica de 

Direito Público. Reconhecimento limitado. Recorrente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA. Recorrido: ABIP – Associação Brasileira da 

Indústria de Pneus Remoldados. Relator Ministro Hermann Benjamin, 21 de maio de 2015. 

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/860604503/recurso-especial-resp-

1505923-pr-2014-0338886-7/inteiro-teor-860604509?ref=serp 

___________. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). Recurso Especial 1.635.556/SP. 

Recurso especial. Ação de abstenção de uso de marca, reparação por danos materiais e 

compensação por danos morais. Propriedade intelectual. Marca. Insulfilm, violação. 

Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF. Dano patrimonial. Presunção. Apuração do 

montante devido em liquidação de sentença. Recorrente: Insulfilm do Brasil LTDA – ME. 

Recorrido Avel Apolinário Veículos S/A. Relatora Ministra Nancy Andrighi, 10 de novembro 

de 2016. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/862955967/recurso-

especial-resp-1635556-sp-2016-0270946-0/inteiro-teor-862955987?ref=juris-tabs 

___________. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). Recurso Especial 1.674.370/SP. 

Recurso especial.  Contrafação de marca.  Embargos de declaração. Omissão,     contradição 

ou obscuridade. Não ocorrência. Prequestionamento.  Ausência.  Súmula 211/STJ.  

Comercialização de produtos falsificados.  Critério a ser utilizado para quantificação do 

montante devido a título de reparação por danos materiais. Danos morais. Desnecessidade de 

comprovação do prejuízo. Dano in re ipsa. Recorrente: Santos Futebol Clube, Sport Clube 

Corinthians Paulista, Sociedade Esportiva Palmeira e Club de Regatas Vasco da Gama. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/865635840/recurso-especial-resp-1320842-pr-2012-0086536-1/inteiro-teor-865635844?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/865635840/recurso-especial-resp-1320842-pr-2012-0086536-1/inteiro-teor-865635844?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/860604503/recurso-especial-resp-1505923-pr-2014-0338886-7/inteiro-teor-860604509?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/860604503/recurso-especial-resp-1505923-pr-2014-0338886-7/inteiro-teor-860604509?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/862955967/recurso-especial-resp-1635556-sp-2016-0270946-0/inteiro-teor-862955987?ref=juris-tabs
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/862955967/recurso-especial-resp-1635556-sp-2016-0270946-0/inteiro-teor-862955987?ref=juris-tabs


259 

 

 

 

Recorrido: Adriana Maria de Santana Silva Modas – ME. Relatora Ministra Nancy Andrighi, 

03 de agosto de 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/860723433/recurso-especial-resp-1674370-sp-2016-

0116877-7/inteiro-teor-860723443 

___________. Superior Tribunal de Justiça (2ª Turma). Recurso Especial 1.653.783/SP. 

Processual civil e ambiental. Agravo interno submetido ao enunciado administrativo  3/STJ.  

Ação  civil  pública.  Veiculação de produto comercial  com  uso indevido do logotipo do 

Ibama. Dano configurado. Reversão ao fundo previsto no art. 13 da lei 7.347/1985. 

Recorrente: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IBAMA. Recorrido: Lindoyana de Águas Minerais LTDA. Relator Ministro Mauro Campbell 

Marques, 24 de outubro de 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524679292/agravo-interno-no-recurso-especial-

agint-no-resp-1653783-sp-2017-0030192-0/inteiro-teor-524679310 

___________. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). Recurso Especial 1.327.773/MG. 

Recurso especial. Propriedade industrial. Uso indevido de marca de empresa. Semelhança de 

forma. Dano material. Ocorrência. Presunção. Dano moral.  Aferição. In re ipsa. Decorrente 

do próprio ato ilícito. Indenização devida. Recurso provido. Recorrente: COTEMIG 

Empresarial S/A. e Sociedade Técnica Educacional de Minas Gerais LTDA. Recorrido: 

Centro de Educação Técnica e Profissional de Contagem LTDA. – EPP. Relator Ministro 

Luis Felipe Salomão, 28 de novembro de 2017. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/549846060/recurso-especial-resp-1327773-mg-

2011-0122337-1/inteiro-teor-549846069 

___________. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). Agravo Interno no Recurso Especial 

1.444.464/SP. Agravo interno no recurso especial. Civil e empresarial. Propriedade industrial.  

Marca.  Uso indevido.  Violação do art. 535 do cpc/73. Inexistência. Danos morais. 

Presunção. Agravo interno não provido. Recorrente: Insulfilm do Brasil LTDA. Recorrido: 

Save Veículos LTDA. Relator Ministro Raul Araújo, 28 de novembro de 2017. Disponível 

em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/878440712/recurso-especial-resp-1556778-sp-

2015-0239590-8 

___________. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). Agravo Interno no Recurso Especial 

228.942/SP. Agravo  interno   no   agravo   em  recurso  especial.  Propriedade industrial.  

Uso  indevido  de  marca. Mesmo segmento mercadológico. Indenização  por  danos  

materiais.  Desnecessidade  de comprovação. Apuração em liquidação de sentença. 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/860723433/recurso-especial-resp-1674370-sp-2016-0116877-7/inteiro-teor-860723443
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/860723433/recurso-especial-resp-1674370-sp-2016-0116877-7/inteiro-teor-860723443
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524679292/agravo-interno-no-recurso-especial-agint-no-resp-1653783-sp-2017-0030192-0/inteiro-teor-524679310
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524679292/agravo-interno-no-recurso-especial-agint-no-resp-1653783-sp-2017-0030192-0/inteiro-teor-524679310
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/549846060/recurso-especial-resp-1327773-mg-2011-0122337-1/inteiro-teor-549846069
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/549846060/recurso-especial-resp-1327773-mg-2011-0122337-1/inteiro-teor-549846069
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/878440712/recurso-especial-resp-1556778-sp-2015-0239590-8
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/878440712/recurso-especial-resp-1556778-sp-2015-0239590-8


260 

 

 

 

Agravante: DM Indústria Farmacêutica LTDA. Agravado: IBASA do Brasil Indústria e 

Comércio LTDA. Relator Ministro Lázaro Guimarães, 06 de março de 2018. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/559877096/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-

especial-agint-no-aresp-228942-sp-2012-0189820-1/inteiro-teor-559877105 

___________. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). Recurso Especial 1.741.348/SP. 

Recurso especial. Propriedade industrial. Marca figurativa. Uso por terceiro. Sinal de caráter 

genérico. Não configuração. Representação gráfica que não guarda relação com os produtos 

que identifica e que não é designativa de suas características. Declaração de nulidade. 

Competência da justiça federal. Direito de exclusividade. Violação. Danos materiais e morais. 

Comprovação dos prejuízos. Prescindibilidade. Recorrente: Cavalera Comércio e Confecções 

LTDA. e K2 Comércio de Confecções. Recorrido: Zara Brasil LTDA. Relatora Ministra 

Nancy Andrighi, 28 de agosto de 2018. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/621034868/recurso-especial-resp-1741348-sp-2017-

0299502-9/inteiro-teor-621034876 

___________. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). Recurso Especial 1.696.899-RS. 

Recurso especial.  Propriedade industrial. Ação de abstenção de uso de marca e nome 

empresarial e de reparação de danos. Embargos de declaração.  Omissão, contradição ou 

obscuridade. Não ocorrência. Pretensão inibitória. Prescrição. Marco inicial. Ciência da 

violação do direito.  Prazo de  10 anos.  Reparação de danos.  Violação permanente. Prazo de 

5 anos. Marco inicial que se renova a cada dia. Recorrente: Beltrame & Irmãos LTDA. E 

Beltrame Comércio de Materiais de Construção LTDA. Recorrido: Os mesmos. Relator 

Ministra Nancy Andrighi, 18 de setembro de 2018. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/629313404/recurso-especial-resp-1696899-rs-2017-

0232131-8/inteiro-teor-629313414 

___________. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). Recurso Especial 1.698.701-RJ. 

Recurso especial. Direito civil. Uso indevido de imagem. Fins comerciais. Enriquecimento 

sem causa. Art. 884 do código civil. Justa causa. Ausência. Dever de restituição. Lucro da 

intervenção. Forma de quantificação. Recorrente: Giovanna Antonelli. Recorrido: Dermo 

Formulações Farmácia de Manipulação LTDA -  ME. Relator Ministro Ricardo Villas Boas 

Cueva, 02 de outubro de 2018. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/635419582/recurso-especial-resp-1698701-rj-2017-

0155688-5/relatorio-e-voto-635419643 

 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/559877096/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-228942-sp-2012-0189820-1/inteiro-teor-559877105
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/559877096/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-228942-sp-2012-0189820-1/inteiro-teor-559877105
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/621034868/recurso-especial-resp-1741348-sp-2017-0299502-9/inteiro-teor-621034876
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/621034868/recurso-especial-resp-1741348-sp-2017-0299502-9/inteiro-teor-621034876
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/629313404/recurso-especial-resp-1696899-rs-2017-0232131-8/inteiro-teor-629313414
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/629313404/recurso-especial-resp-1696899-rs-2017-0232131-8/inteiro-teor-629313414
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/635419582/recurso-especial-resp-1698701-rj-2017-0155688-5/relatorio-e-voto-635419643
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/635419582/recurso-especial-resp-1698701-rj-2017-0155688-5/relatorio-e-voto-635419643


261 

 

 

 

___________. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). Agravo em Recurso Especial 

1.366.770/SP. Processual civil.  Civil.  Agravo interno no agravo em recurso especial.  

Interesse de agir.  Cerceamento de defesa. Contrafação. Reexame do conjunto fático-

probatório dos autos. Inadmissibilidade. Incidência da súmula n. 7/STJ. Danos morais 

presumidos. Valor da indenização.  Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Decisão mantida. Agravante: YA YA Comércio de Bolsas LTDA. Agravado: LVMH Fashion 

Group Brasil LTDA, Chanel Sarl e Louis Vuitton Mallertier. Relator Ministro Antônio Carlos 

Ferreira, 08 de abril de 2019. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/698762481/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-

especial-agint-no-aresp-1366770-sp-2018-0242191-3 

___________. Superior Tribunal de Justiça (2ª Turma). Recurso Especial 1.804.035 - DF 

recurso especial. Propriedade industrial. Marca. Direito de exclusividade. Violação. Nome de 

domínio. Signo distintivo. Colidência. Possibilidade de confusão. Cancelamento. Danos 

materiais e morais. Comprovação dos prejuízos. Prescindibilidade. Precedentes do STJ. 

Recorrente: Decolando Turismo e Representações LTDA. e Decolar.com LTDA. Recorrido: 

os mesmos. Relatora Ministra Nancy Andrighi, 25 de junho de 2019. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859608946/recurso-especial-resp-1804035-df-2019-

0075735-8/inteiro-teor-859608956 

___________. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). Agravo Interno no Recurso Especial 

1.645.776/RJ. Agravo interno no recurso especial.  Marca. Conjunto-imagem. Uso indevido.  

Confusão. Consumidores. Súmula nº 7/STJ. Julgamento extra petita.  Súmula nº 211/STJ. 

Elemento volitivo. Ausência. Condenação. Lucros cessantes. Falta de prequestionamento. 

Concorrência desleal. Danos materiais.  Presunção.  Súmula nº 83/STJ. Relator Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, 30 de setembro de 2019. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859818207/agravo-interno-no-recurso-especial-

agint-no-resp-1645776-rj-2016-0304770-6. 

___________. Superior Tribunal de Justiça (1ª Turma). Recurso Especial 1797365/RS. 

Processual civil.  Estabilização  da tutela antecipada concedida em caráter  antecedente. Arts. 

303 e 304 do código de processo civil de 2015.  Não  interposição  de  agravo  de  

instrumento.  Preclusão. Apresentação de contestação. Irrelevância. Recorrente: Banco 

Cooperativo SICREDI S.A. Recorrido: Estado do Rio Grande do Sul. Relator Ministro Sérgio 

Kukina, 03 de outubro de 2019.  Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/698762481/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-1366770-sp-2018-0242191-3
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/698762481/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-1366770-sp-2018-0242191-3
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859608946/recurso-especial-resp-1804035-df-2019-0075735-8/inteiro-teor-859608956
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859608946/recurso-especial-resp-1804035-df-2019-0075735-8/inteiro-teor-859608956
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859818207/agravo-interno-no-recurso-especial-agint-no-resp-1645776-rj-2016-0304770-6
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859818207/agravo-interno-no-recurso-especial-agint-no-resp-1645776-rj-2016-0304770-6


262 

 

 

 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859793923/recurso-especial-resp-1797365-rs-2019-

0040848-7/inteiro-teor-859793953?ref=serp 

___________. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). Agravo em Recurso Especial 

1.394.657-SC. Processual civil.  Agravo interno no agravo em recurso especial. Julgamento 

por decisão monocrática.  Possibilidade.  Pretensão de abstenção de uso de marca prescrição. 

Marco inicial. Ciência da violação   do   direito.   Acórdão   recorrido em consonância com 

jurisprudência desta corte. Súmula n. 83 do STJ. Reexame do conjunto fático-probatório dos 

autos. Inadmissibilidade. Incidência da súmula n. 7/STJ. Decisão mantida. Agravante: Hotel 

Cambirella LTDA. Agravado:  Cambirela Empreendimentos Turísticos LTDA. Relator 

Ministro Antônio Carlos Ferreira, 29 de outubro de 2019. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859908775/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-

especial-agint-no-aresp-1394657-sc-2018-0293164-5/inteiro-teor-859908785?ref=serp 

___________. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). Recurso Especial 1.507.920/PR. 

Processual civil.  Recurso especial e agravo. Alegação de ofensa ao art.  535  do  código  de 

processo civil. Inexistência. Dissídio não demonstrado. Súmula 284/STF. Uso indevido de 

marca. Danos materiais. Presunção. Precedentes. Dano moral. Valor. Não intervenção do STJ. 

Recorrente: Sonhart Confecções LTDA. Recorrido: Sonhart do Brasil Comércio LTDA – 

Empresa de pequeno porte. Relatora Ministra Maria Isabel Galloti, 29 de outubro de 2019. 

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859913864/recurso-especial-resp-

1507920-pr-2014-0338016-5/inteiro-teor-859913874?ref=serp 

___________. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). Recurso Especial 1.719.131-MG. 

Recurso especial. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização. Recorrente: 

Koch do Brasil Projetos Industriais LTDA. Recorrido: Koch Metalurgia S.A. Relator Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, 11 de fevereiro de 2020. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/858010418/recurso-especial-resp-1719131-mg-

2018-0010220-9/inteiro-teor-858010479?ref=serp 

___________. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). Recurso Especial 1.427.621/RJ. 

Processual civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Contrafação. Produto 

falsificado. Importação. Bola Jabulani. Dano moral. Configuração in re ipsa. Súmula 83/STJ. 

Falta de prequestionamento. Súmula n. 282 do STF. Decisão mantida. Agravante: YANG 

2010 Comércio Importação e Exportação de Produtos Manufaturados LTDA. Agravado: 

ADIDAS International Marketing B V. Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, 20 de abril 

de 2020. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/856375409/agravo-interno-

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859793923/recurso-especial-resp-1797365-rs-2019-0040848-7/inteiro-teor-859793953?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859793923/recurso-especial-resp-1797365-rs-2019-0040848-7/inteiro-teor-859793953?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859908775/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-1394657-sc-2018-0293164-5/inteiro-teor-859908785?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859908775/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-1394657-sc-2018-0293164-5/inteiro-teor-859908785?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859913864/recurso-especial-resp-1507920-pr-2014-0338016-5/inteiro-teor-859913874?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/859913864/recurso-especial-resp-1507920-pr-2014-0338016-5/inteiro-teor-859913874?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/858010418/recurso-especial-resp-1719131-mg-2018-0010220-9/inteiro-teor-858010479?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/858010418/recurso-especial-resp-1719131-mg-2018-0010220-9/inteiro-teor-858010479?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/856375409/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-1427621-rj-2019-0006468-4/inteiro-teor-856375419


263 

 

 

 

no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-1427621-rj-2019-0006468-4/inteiro-teor-

856375419 

___________. Superior Tribunal de Justiça (3ª Turma). Agravo de Recurso Especial 

1717363/PR. Agravo interno no agravo em recurso especial. Acidente de trânsito. Presença de 

animal na pista. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, inclusive em 

casos de omissão. Dever de zelar pela segurança de seus usuários. Falha na prestação de 

serviço configurada. Dever de indenização. Quantum fixado. Majoração. Impossibilidade. 

Incidência da súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. Agravante: Itaú Seguros S/A. 

Agravado: Manoel Cerri e Terezinha Cerri Kepka. Ministro Relator Marco Aurélio Bellizze, 

15 de dezembro de 2020. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/919802446/agravo-em-recurso-especial-aresp-

1717363-pr-2020-0147052-8?ref=feed 

___________. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). Recurso Especial 1.527.232/SP. 

Recurso especial. Concorrência desleal. Violação ao trade dress de produtos. Dano material. 

Ocorrência. Presunção. Dano moral. Aferição. In re ipsa. Decorrente do próprio ato ilícito. 

Indenização devida. Arbitramento em liquidação de sentença. Possibilidade. Recurso especial 

provido. Recorrente: SS Industrial SA e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene 

Pessoal LTDA., Natura Cosméticos S/A e Indústria e Comércio de Cosméticos Natura LTDA. 

Recorrido: Os mesmos. Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 18 de dezembro de 2020. 

Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/871748362/recurso-especial-resp-

1527232-sp-2015-0053558-7/decisao-monocratica-871748372?ref=serp. 

___________. Tribunal de Contas da União. 1ª Câmara. Acórdão n.º 3.564/2006. Prestação de 

contas. Exercício de 2001. Acolhimento das razões de justificativa e das alegações de defesa. 

Contas regulares com ressalva. Quitação. 1. Julgam-se regulares com ressalva as contas, 

quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não 

resulte dano ao Erário. Relator  Ministro Marcos Bemquerer. 05 de dezembro de 2006. 

Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/inicio/ 

___________. Tribunal de Contas da União. Plenário. Acórdão TCU 1.839/2018. Auditoria. 

Avaliação da Conduta do conselho de administração da Petrobras em relação aos projetos das 

refinarias RNEST, COMPERJ e PREMIUM I e II indicativos de vulnerabilidades relevantes 

na governança do estado em relação à Petrobras. Indícios de atos de gestão ilegítimos e 

antieconômicos. Oitivas. Criação de processo apartado para tratar das fragilidades na 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/856375409/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-1427621-rj-2019-0006468-4/inteiro-teor-856375419
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/856375409/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-1427621-rj-2019-0006468-4/inteiro-teor-856375419
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/919802446/agravo-em-recurso-especial-aresp-1717363-pr-2020-0147052-8?ref=feed
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/919802446/agravo-em-recurso-especial-aresp-1717363-pr-2020-0147052-8?ref=feed
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/871748362/recurso-especial-resp-1527232-sp-2015-0053558-7/decisao-monocratica-871748372?ref=serp
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/871748362/recurso-especial-resp-1527232-sp-2015-0053558-7/decisao-monocratica-871748372?ref=serp


264 

 

 

 

governança. Relator José Mucio Monteiro. 08 de agosto de 2018. Disponível em: 

https://portal.tcu.gov.br/inicio/ 

___________. Tribunal de Contas da União. Plenário. Acórdão TCU 2515/2018. Tomada de 

contas especial. Fraude na concessão de benefícios previdenciários. Citação. Revelia. Contas 

irregulares. Débito solidário. Multa. Solicitação para o arresto de bens. Inabilitação 

temporária para o exercício de função pública na administração federal. Relator André Luís 

de Carvalho. 31 de outubro de 2018. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/inicio/ 

___________. Tribunal de contas da união. Plenário. Acórdão TCU 50/2007. Auditoria. 

Licitação. Contratação direta. Dispensa de licitação. Ausência de nexo entre o fundamento, a 

natureza da instituição e o objeto ajustado. Contrato. Compatibilidade com os preços de 

mercado. Anulação do certame. Determinação. 1. A contratação direta com fundamento no 

art. 24, xiii, da lei de licitações deve ocorrer quando houver nexo entre esse fundamento, a 

natureza da instituição contratada e o objeto ajustado, além da compatibilidade entre o preço 

pactuado e o preço de mercado. 2. Os instrumentos contratuais devem explicitar os preços a 

serem pagos pelos itens de serviços efetivamente executados, a fim de garantir que os mesmos 

sejam compatíveis com os preços de mercado. Relator Ministro Benjamin Zymler. 31 de 

janeiro de 2007. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/inicio/ 

BURST, Jean-Jacques. CHAVANNE, Albert. Droit de la propriété industrielle. Paris: Dalloz, 

1976. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 

Coimbra: Coimbra Editora, 1998. 

CAPITANT, Henri. Introduction a l’etude du droit civil. 4. ed. Paris: A. Pedone, 1897.  

CAPITANT, Henri; COLIN, Ambroise. Cours elementaire de droit civil français. 10. Ed. 

Paris: Dalloz, 1948, v. 10. 

CARNEIRO, Thiago Jabur. Contribuição ao estudo do contrato de licença de uso de marca. 

2011. Doutorado em Direito Comercial – Faculdade de Direito Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2011.  

CARRIL, Carmem. A alma da marca Petrobrás: significado e potencial comunicativo. São 

Paulo: Anhembi Morumbi, 2004.  

CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31. ed. São Paulo: 

Atlas, 2017.  

 



265 

 

 

 

CASELLI, Eduardo Piola. Codice del diritto di autore. Torino: Unione Tipografico-Editrice 

Torinese, 1943. 

CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Tratado de Direito Administrativo. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1979, v. 1. 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2007. 

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial: das marcas de fábrica e de 

comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas 

industriais, da concorrência desleal. Atualizador Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. 2, tomo 2.  

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; TAVARES, Laura Filgueiras. Proteção do website pelo 

instituto do trade dress. Revista de Direito Empresarial. Belo Horizonte, ano 14, n. 2, 

mai./ago. 2017. 

CHAVES, Antônio. Lições de direito civil. São Paulo: José Butchasky, 1972, v. 3. 

CHINDEMI, Domenico. Una nevicata su un campo di grano. In Il danno non patrimoniale. 

Guida commentata alles decisioni dele S.U., 11 novembre 2008, nn. 26972/3/4/5. Milano: 

Giuffrè, 2008. 

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. 

________________________________. Estatuto jurídico do nascituro: a evolução do direito 

brasileiro. In: Chinellato. Silmara Juny de Abreu; CAMPOS, Diogo Leite (coord.). Pessoa 

humana e direito. Coimbra, Almedina, 2009. 

CILLA, Cristina. Il danno all’imagine dela P.A. 2010. Disponível em 

<http://www.ildirittoamministrativo.it/archivio/allegati/Nota%20Corte%20Cost.%2015%20di

cembre%202010%20n%20355%20a%20cura%20di%20Cristina%20Cilla.pdf>. Acesso: 15 

jun. 2020. 

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada 

Pellegrini. Teoria Geral do Processo. 30. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

CONVENÇÃO de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial. 20 de março de 1883 

revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos – USP. 

Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-

Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-

Intelectual/convencao-de-paris-para-a-proteccao-da-propriedade-industrial.html. Acesso em: 

19 abr. 2021. 

http://www.ildirittoamministrativo.it/archivio/allegati/Nota%20Corte%20Cost.%2015%20dicembre%202010%20n%20355%20a%20cura%20di%20Cristina%20Cilla.pdf
http://www.ildirittoamministrativo.it/archivio/allegati/Nota%20Corte%20Cost.%2015%20dicembre%202010%20n%20355%20a%20cura%20di%20Cristina%20Cilla.pdf
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-de-paris-para-a-proteccao-da-propriedade-industrial.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-de-paris-para-a-proteccao-da-propriedade-industrial.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO-World-Intellectual-Property-Organization-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-de-Propriedade-Intelectual/convencao-de-paris-para-a-proteccao-da-propriedade-industrial.html


266 

 

 

 

CORDEIRO, Antônio Menezes. Introdução à edição portuguesa da obra pensamento 

sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, de Claus-Wilhelm Canaris. 2. ed. 

Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996. 

CORDEIRO, Antônio Menezes. Da boa-fé no Direito Civil, 5ª reimpressão. Coimbra: 

Almedina, 2013, v.1. 

CORTESE,Wanda. La responsabilità per danno all’imagine della pubblica amministrazione. 

Padova: Cedam, 2004.  

CREDIE, Ricardo Arcoverde. Adjudicação compulsória. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1994. 

CRETELLA JUNIOR. José. Tratado de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 

1972, v. 10.  

DE CUPIS, Adriano. Il danno. Teoria generale della responsabilità civile. 3.ed. Milano: 

Giuffrè, 1979, v. 1. 

_________________. Os direitos da personalidade. Tradução Adriano Vera Jardim e 

Antônio Miguel Caeiro. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961. 

DE MATTIA. Fabio Maria. Direitos da personalidade: aspectos gerais. In: 

CHAVES, Antônio (Coord.). Estudos de direito civil. São Paulo: RT, 1979, p. 99-124.  

DERNBURG, Arrigo. Pandette. Parte generale. 6. ed. Tradução Francesco Bernardino Cicala. 

Milano: Fratelli Bocca, 1906, v.1. 

DEUTSCHLAND. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1949). Bonn am Rehin. 

Disponível em: https://www.bundestag.de/gg 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 3. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2000. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria geral do direito civil. 25. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2008, v.1.  

_________________. Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria das obrigações contratuais e 

extracontratuais. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, v. 3.  

_________________. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito das coisas. 27. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, v. 4.  

_________________. Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 26. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012, v. 7.  

_________________. Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de empresa. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2012, v. 8.  

________________. As lacunas no direito. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.  

https://www.bundestag.de/gg


267 

 

 

 

DEMOGUE, René. De la reparation civile des delicts. Étude de droit et de legislation. Paris: 

Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence, 1898 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Forense, 2017.  

___________________________. Parcerias na Administração Pública. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2007.   

DUCROCQ, Theophile. Cours de Droit Administratif. 3. ed. Paris: Ernest Thorin, 1868. 

DUGUIT, Leon. Leçons de droit public général. Paris: Boccard, 1926. 

ENGISH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico, 8. ed., Lisboa: Calouste Gulbenkian, 

2001. 

FERREIRA, Hamanda Rafaela Leite. O Estado como titular de direitos fundamentais: 

(im)possibilidade e consequências da atribuição de direitos fundamentais às pessoas jurídicas 

de direito  público. 2014. 146 folhas. Mestrado em Direito do Estado – Faculdade de Direito, 

Universidade de Brasília, Brasília, 2014. 

FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1962, v. 6.  

FISHER JUNIOR, Guilherme; NOGUEIRA, José Luiz de Almeida. Tratado theorico e 

pratico de marcas industriaes e nome comercial. São Paulo: Typographia Hennies Irmãos, 

1910, tomo I. 

FORGIONI, Paula Andréa. Os fundamentos do antitruste. 3. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008. 

_______________________. Acesso ao conhecimento: Que direito nos reserva o 

futuro? Revista Acadêmica da Escola de Magistrados da Justiça Federal da 3ª Região, n. 1, 

julho-agosto 2009, p. 212-227.  

FRAGOSO, Heleno Claudio. Lições de direito penal. Parte especial. São Paulo: José 

Bushatsky, 1958, v. 1. 

FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1975, v. 1. 

_______________________. Instituições de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1988. 

FRANCESCHELLI, Remo. Sui Marchi di empresa, 4. ed. Milano: Giuffrè, 1988.  

_____________________. Trattato di diritto industriale. Milano: Giuffrè, 1960, v. 2. 

GARCIA, Balmes Vega. Contrafação de patentes. São Paulo: LTr, 2005.  

____________________. Direito e tecnologia: regime jurídico da ciência, tecnologia e 

inovação. São Paulo: LTr, 2008.  



268 

 

 

 

GÉRARD, Dassas. L’elargissement de la protection des marques 

em droit français, allemand et international. Paris: Librairies techniques, 1976.  

GIUSIANA, Enrico. Il concetto di danno giurídico. Milano: Casa editrice Buenos Aires, 

1944. 

GNOCCHI, Alexandre. Licenças e roialties no Brasil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1960. 

 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes; MELLO, Patrícia Perrone Campos. A titularidade 

dos direitos fundamentais por parte de pessoas jurídicas. A empresa como agente de 

efetivação dos direitos sociais: notas introdutórias ao direito empresarial constitucional. 

Revista brasileira de políticas públicas. Brasília, v. 6, n. 3, p. 91-110, 2016. 

GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977.  

GONÇALVES, Maria Eduarda; MARQUES, Maria Manuel Leitão; SANTOS, Antônio 

Carlos. Direito econômico. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1998. 

GORDILLO, Agustin. Tratado de Derecho Administrativo. 7. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 

2003, v 1.  

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 10. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005. 

GUGLIELMETTI, Giannantonio. Caduta del marchio in dominio publico. Milano: s/n, 1954.  

_______________. Il marchio. Oggeto e contenuto. Milano: Giuffrè, 1955. 

HERKENHOFF, Henrique Geaquinto. Os direitos da personalidade da pessoa jurídica de 

Direito Público. 2010. 232 folhas. Doutorado em Direito Civil -  Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.  

HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, v. 

6. 

IKENAGA, Ana Lucia. A atribuição de nome como modo de exploração de bens públicos. 

2012. 147 folhas. Mestrado em Direito do Estado - Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2012. 

ITALIA. Costituzione (1947). Costituzione dela Repubblica Italiana. Roma. Disponível em: 

http://www.senato.it/1024# 

JUSTEN FILHO, Marçal.  Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

LABAUDÈRE, André de. Direito público econômico. Tradução Maria Teresa Costa. 

Coimbra: Almedina, 1985. 

http://www.senato.it/1024


269 

 

 

 

LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução José de Souza e Brito e 

José Antônio Veloso. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Guilbekian, 1997.  

LEVADA, Antônio Cláudio Soares. Tribuna da magistratura: o perigo da industrialização do 

dano moral. Campinas: Copola, abril-maio/97. 

LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1984, 

v. 1. 

LILLA, Paulo Eduardo. Propriedade intelectual e direito da concorrência: uma abordagem 

sob a perspectiva do Acordo TRIPS. São Paulo: Quartier Latin, 2014.  

LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 7. ed. Revista e reelaborada por Paulo 

Alberto Pasqualini. São Paulo: Malheiros, 2007.  

LOBO, Thomaz Thedim. Introdução a nova lei de propriedade industrial: Lei n° 9.279/96. 

São Paulo: Atlas, 1997.  

MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da antecipação da tutela na propriedade 

industrial: patentes, desenhos industriais e marcas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.  

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens públicos: função social e exploração 

econômica: o regime jurídico das utilidades públicas. Belo Horizonte: Fórum, 2009. 

MATOS, Eneas de Oliveira. Dano moral e dano estético. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.  

______________________.  Direitos da personalidade e pessoa jurídica. Revista Jus 

Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 10, n. 797, 8 set. 2005. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/7247. Acesso em: 29 mar. 2021.  

______________________.  Dano moral à pessoa jurídica no novo Código Civil. DireitoNet. 

Artigos – Direito Empresarial. 13/09/2005. Disponível em 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2263/Dano-moral-a-pessoa-juridica-no-novo-

Codigo-Civil>. Acesso em: 29 mar. 2021.   

MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2000. 

MENDONÇA, José Xavier Carvalho. Tratado de direito comercial brasileiro. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1959, v. 5, parte 1. 

MORATO, Antônio Carlos. Quadro geral dos direitos da personalidade. Revista da 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 106/107, jan./dez. 

2011/2012. 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 

Comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 

https://jus.com.br/artigos/7247/direitos-da-personalidade-e-pessoa-juridica
https://jus.com.br/revista/edicoes/2005
https://jus.com.br/revista/edicoes/2005/9/8
https://jus.com.br/revista/edicoes/2005/9/8
https://jus.com.br/revista/edicoes/2005/9
https://jus.com.br/revista/edicoes/2005
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2263/Dano-moral-a-pessoa-juridica-no-novo-Codigo-Civil
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2263/Dano-moral-a-pessoa-juridica-no-novo-Codigo-Civil


270 

 

 

 

OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. Direito de marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.  

ORLANDO, Vittorio Emanuele. Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano. 

Milano: Società Editrice Libraria, 1936, v. 6. 

OYA, Norberto. Novo Código Civil comparado: Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. São 

Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, 2002. 

PAES, Paulo Roberto Tavares. Propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 1982.  

PANTALEÃO, Leonardo. Fundações educacionais e o novo Código Civil. In: PANTALEÃO, 

Leonardo (Org.). Fundações educacionais. São Paulo: Atlas, 2007, p. 170-209. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1998, v. 1. 

_________________________. Instituições de Direito Civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1998, v. 3. 

PICARD, Edmond. O direito puro. 2. ed. brasileira. Salvador: Livraria Progresso, 1954. 

PLANIOL, Marcel. Traité Élémentaire de Droit Civil. 10. ed. Paris: Librairie Cotillon, 1902, 

v. 10. 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Atualizador 

Marcos Alberto Sant’Anna Bitelli. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, tomo XVI, 2ª 

tiragem. 

______________________________________. Tratado de Direito Privado. Atualizador 

Carlos Henrique de Carvalho Froes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, tomo XVII, 2ª 

tiragem. 

PRADO NETO, José Barbosa. A responsabilidade por danos à imagem da administração 

pública: possibilidade de aplicação pelos tribunais de contas no Brasil. 2019. 126 f. 

Dissertação (Mestrado profissional em Administração Pública) - Instituto Brasiliense de 

Direito Público, Brasília, 2019.  

POUILETT, Eugene. Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale. 6. ed. 

Paris: Marchal & Billard, 1912.  

RAVAZZONI, Alberto. Da riparazione del danno non patrimoniale. Milano: Giuffrè, 1962. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1981, v. 1.  

RIPERT, Georges. Traité élémentaire de Droit Commerciale. 9. ed. Atualizador René Roblot. 

Paris: Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, 1977.   

ROTONDI, Mário. Diritto industriale. 5. ed. Padova: CEDAM, 1965. 



271 

 

 

 

ROUBIER, Paul. Le droit de La propriété industrielle. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 

1952, v. 1.  

______________. Le droit de La propriété industrielle. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 

1954, v. 2.  

SÃO PAULO (Estado). Decreto Lei n° 9.286, de 22 de dezembro de 1995. Atualizada até a 

Lei Complementar n° 1.103, de 17 de março de 2010. Confere personalidade jurídica ao 

Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP, e dá providências correlatas. 

Assessoria Técnico-Legislativa, São Paulo, SP, 22 dez. 1995. Disponível em: 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1995/lei-9286-22.12.1995.html 

___________________. Decreto Lei n° 12.279, 21 de fevereiro de 2006. Dispõe sobre a 

cassação da eficácia da inscrição, no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. Diário Oficial - Executivo, São 

Paulo, SP, 22 fev. 2006. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/norma/61383 

___________________. Decreto Lei n° 16.338, 14 de dezembro de 2016. Atualizada até a Lei 

nº 17.293, de 15 de outubro de 2020. Autoriza a alienação dos imóveis que especifica e dá 

outras providências. Assessoria Técnica da Casa Civil, São Paulo, SP, 14 dez. 2016. 

Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2016/lei-16338-

14.12.2016.html 

SATANOWSKY, Isidro. Derecho intelectual. Buenos Aires: Tipografica Editora Argentina, 

1954, v. 1. 

SAVATIER,René. Traité de la responsabilité civile em droit français. Paris: Librarie Général

e de droit et de jurisprudence, 1951, t.1. 

SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa. São Paulo: Atlas, 2012.  

SCARPINELLA, Vera; SUNDFELD, Carlos Ari. Fundações educacionais e licitação. In: 

PANTALEÃO, Leonardo (Org.). Fundações educacionais. São Paulo: Atlas, 2007, p. 248-

259. 

SCHMIDT, Lélio Denicoli. Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2016. 

SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 

2007. 

SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, 

software, cultivares. 6. ed. Barueri: Manole, 2018.  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1995/lei-9286-22.12.1995.html
https://www.al.sp.gov.br/norma/61383
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2016/lei-16338-14.12.2016.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2016/lei-16338-14.12.2016.html


272 

 

 

 

_________________. Estudos e pareceres de propriedade intelectual. Org. Wilson Silveira. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

_________________. Curso de propriedade industrial. 2. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1987.  

SOARES, José  Carlos Tinoco. Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1997.  

________________________. Concorrência desleal vs. trade dress e/ou conjunto-imagem: 

(visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e do estabelecimento). São Paulo: Tinoco 

Soares, 2004. 

SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. 

Coimbra: Coimbra editora, 1995  

STRENGER, Irineu. Marcas e patentes. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996. 

SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e Contrato Administrativo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 

1995.  

TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.  

TESHEINER, José Maria Rosa; THAMAY, Rennan Faria Krüger. Teoria geral do processo 

em conformidade com o novo CPC. São Paulo: Forense,  2015. 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 50. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009. 

____________________________. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2016. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Pessoa jurídica. Fundações educacionais. In: PANTALEÃO, 

Leonardo (Org.). Fundações educacionais. São Paulo: Atlas, 2007, p. 51-95. 

VIDAL, Ángel Garcia. Bienes públicos, bienes inmateriales y propiedad industrial. Derecho 

de los bienes públicos. Navarra: Editorial Aranzadi, 2009, p. 461-527, v. 2. 

WINDSCHEID, Bernhard. Diritto delle pandette. Tradução Carlo Fadda e Paolo Emilio 

Bensa. Torino: Editrice Torinese, 1902. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

ASCENSÃO, José de Oliveira. Breves Observações ao Projeto de Substitutivo da Lei de 

Direitos Autorais. Direito da Internet e da Sociedade da Informação. Rio de Janeiro: Ed. 

Forense, 2002. 



273 

 

 

 

BARBOSA, A. L. Figueira; MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves. Patentes, pesquisa & 

desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000.  

BARBOSA, Denis Borges . Propriedade intelectual: a aplicação do Acordo Trips. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2003.  

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Propriedade industrial & constitucional: as teorias 

preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007.  

_______________________________. O sistema internacional de patentes. São Paulo: 

IOB Thompon, 2004.  

BARUCHEL, Nathalie. La personallité morale en droit privée. 

Paris: Librairie Génerale de Droit e Jurisprudence, 2004.  

BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2000.  

_______________.Propriedade intelectual na era pós-OMC: especial referência aos países 

latino-americanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.  

BATANA AGRA, Manoel José. La protección de las marcas internacionales: com 

especial referencia a Espanha. Madrid: Ediciones jurídicas, 1994.  

BATTERSKY, Gregori e GRIMES, Charles W. Licence agreements: forms and checklists. 

Nova Iorque: Aspen Publishers, 2004.  

BEIGNER, Bernard. L’honneur et le droit. Paris: LGDJ, 1995.  

BETTI, Emilio. Teoria generale del negozio giuridico.  2. ed. Nápoles: Edizione 

Schientifiche Italiana, 1994. 

BITTAR, Carlos Alberto. Responsabilidade civil: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 1990.  

____________________. Reparação civil por danos morais. 2. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1994.  

BULGARELLI, Waldírio. Tratado de direito empresarial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1995.  

____________________. Contratos mercantis. 10. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

CARRARO, André. Propriedade intelectual e a teoria dos jogos. Santa Cruz do Sul: 

EDUNISC, 2006.  

CASTELLI, Thais. Propriedade intelectual: O princípio da territorialidade. São 

Paulo: Quartier Latin, 2006.  



274 

 

 

 

CHINELATO, Silmara Juny de Abreu. Direito de arena, direito do autor e direito à imagem. 

In: BITTAR, Eduardo C. B.; CHINELATO, Silmara Juny (Coord.). Estudos de direito do 

autor, direito da personalidade, direito do consumidor e danos morais. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2002, p. 3-24. 

CORDEIRO, Antônio Menezes. Tratato de Direito Civil português. Coimbra: Almedina, 

2002, v.1.  

DEHAUT, Martine; PLASSERAUD, Claude; PLASSERAUD, 

Yves. Marques: création, valorisation e protection. Paris: Edition Francis Lefebvre, 1994.  

DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos 

industriais analisados a partir da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005.  

DIEZ, Manuel Maria. Dominio publico: teoria general y regimen jurídico. Buenos 

Aires: Libreria Jurídica, 1940.  

DROBNIG,Ulrich. Droit allemande. In: La personnalité morale et ses limites.Paris: Librairie 

Génerale de Droit et de Jurisprudence, 1960.  

FASANO, Anamaria. Il danno non patrimoniale. Torino: UTET, 2004.  

FERNANDEZ RODRIGUEZ, Carmem. Propiedad industrial, propiedad intelectual 

y derecho administrativo. Madrid: Dikinson, 1999.  

FERRARA, Francesco. Trattato di Diritto Civile Italiano. Dottrine generalli, parte I, 

Roma: Athaeneum, 1921, v. 1.  

FEKETE, Elisabeth Kasznar. O Regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio no 

Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2003.  

FIGUEIREDO, Lucia Valle. Curso de Direito Administrativo. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. 

FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos: direito civil e empresarial. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011.  

___________________________. Teoria geral do contrato: confronto com o direito europeu 

futuro. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.  

FURTADO, Lucas Rocha. Sistema de propriedade industrial no direito 

brasileiro: comentários a nova legislação sobre marcas e patentes. Brasília: Brasília Jurídica 

Ltda, 1996.  

GALGANO, Francesco. Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economio, 

2. ed. Padova: CEDAM, 1978.  



275 

 

 

 

GARUTTI, Massimo. Il diritto all’onore e lau sua tutela civilistica. Padova: Cedam, 1985.  

GNOCCHI, Alexandre. A propriedade industrial e o ideal pan-americano. São Paulo: 

Internacional Propriedade Industrial, 1961.  

GOMES, Orlando. Contratos. 18. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 1999. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 15. ed. São Paulo, 

Saraiva, 2017, v. 1.  

__________________________. Direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações. 14. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017, v. 2.  

__________________________. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. 14. ed. 

São Paulo, Saraiva, 2017, v. 3.  

__________________________. Direito civil: Responsabilidade civil. 15. ed.  São Paulo: 

Saraiva, 2017, v. 4.  

JEMMINGS, John. University trademark licencing: creating a ‘win win’ 

agreement. Disponível em <https://www.wipo.int/sme/en/documents/uni_trademark_licensing

_fulltext.html>. Acesso: 02 jul. 2019.  

KITCH, Edmund W. Intellectual property and unfair competition. 5. ed. New York: 

Foundation press, 1998.  

JONGEN, François. Le droit à l’honneur. In: RENCHON, Jean-Louis. Les droit de 

la personnalité. Bruxelles: Brylant, 2009, p. 119-130.  

LABRUNIE, Jacques. Direito de patentes: Condições legais de obtenção e nulidades. 

Brasília: Manole, 2006.  

LEDESMA, Julio C. Funcion social de las marcas de fabrica y de comercio. Buenos 

Aires: Libreria Jurídica Valerio Abelado Editor, s.d.  

LETTERMAN, G. Gregory. Basics of international intelectual property law. Andsley-New 

York: Transnational Publisher, 2001.  

LOBO, Jorge. Contrato de franchising. Rio de Janeiro: Forense, 2003.  

LOTUFO, Renan. Dano moral da pessoa jurídica. In: Revista Brasileira de Direito 

Comparado, Rio de Janeiro: Instituto de Direito Comparado Luso Brasileiro, 2004.  

LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. A lei da propriedade industrial comentada. 

São Paulo: LEJUS, 1999.  

MARTINEZ ESPIN, Pascual. El dano moral contractual em la ley de propriedade 

intelectual. Madrid: Tecnos, 1996.  

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.   

https://www.wipo.int/sme/en/documents/uni_trademark_licensing_fulltext.html
https://www.wipo.int/sme/en/documents/uni_trademark_licensing_fulltext.html


276 

 

 

 

MARTINS, Pedro Batista. O abuso do direito e o acto illicito. Rio de Janeiro: 

Oficina Grafico Editora Renato Americano, 1935.  

MATHELY, Paul. Le noveau droit français des marques de fabrique. Vélizy Cedex: JNA, 

1994. 

MATOS, Eneas de Oliveira.  Considerações sobre o princípio da legalidade da 

administração pública. DireitoNet, n. 2002.   

______________________. Considerações sobre os danos morais reflexos. DireitoNet, n. 

2002.  

______________________. Ações de indenização por danos materiais ou morais e juros de 

1% ao mês no novo Código Civil. DireitoNet, São Paulo, n. 2005. 

______________________. Considerações sobre o prazo prescricional na nova lei de direito 

autoral. Boletim de Direito de Autor. São Paulo, ano 3,  n. 2000, v. 10, p. 02-03. 

MAZEAUD, Henri; MAZEAUD, Leon e TUNC, André. Tratado teórico y practico de la 

responsabilidade civil delictual y contractual. Buenos Aires: Europa-América, 1961. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direto administrativo brasileiro. 32. ed. São Paulo, Malheiros, 

2006. 

MORATO, Antônio Carlos. Direito do autor em obra coletiva. São Paulo: Saraiva, 2007.  

MOREIRA, José Carlos Martins. Do domínio público. Coimbra: Coimbra editora, 1931.  

MORENO, P.C. Breuer. Tratado de marcas de fabrica y comercio. Buenos Aires: 

Jesus Menendez, 1937.  

MOTA, Eduardo Vianna. Doutrinas essenciais: responsabilidade civil. Teoria geral. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, v.1.  

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Doutrinas essenciais: 

responsabilidade civil. Direito de obrigações e direito negocial. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010, v. 2. 

OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. Propriedade industrial: o âmbito de proteção a marca 

registrada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. 

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. Manual de direito das marcas: aquisição da 

propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a 

concorrência desleal. São Paulo: Pillares, 2007.  

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.  

PEREIRA, Luiz Fernando C. Tutela jurisdicional da propriedade industrial: aspectos 

processuais da Lei n° 9.279/1996. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.  



277 

 

 

 

PIERANGELI, José Henrique. Crimes contra a propriedade industrial e crimes de 

concorrência desleal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.  

PIMENTA, Eduardo; PIMENTA, Rui Caldas. Dos crimes contra a propriedade intelectual. 2. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.   

POLIDO, Fabrício (Org.); RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas (Org.). Propriedade 

Intelectual: Novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios. Rio de Janeiro: Elsevier / 

Campus, 2007.   

RIBEIRO, Alex Sandro. Ofensa à honra da pessoa jurídica. São Paulo, LEUD, 2004. 

ROCHA, Fabiano Bem da. Temas de processo civil na propriedade industrial. Porto Alegre: 

Editora Thomson IOB, 2006.  

______________________. Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2009.   

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 

1993.  

SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.). Contratos de propriedade industrial e novas 

tecnologias. São Paulo: Saraiva, 2007.   

___________________________________. Propriedade intelectual: sinais distintivos e 

tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007.   

SANTOS, Ozeias J. Marcas e patentes: propriedade industrial. São 

Paulo: Interlex Informações Jurídicas, 2000.  

SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1962, v. 5. 

SILVEIRA, Newton. Licença de uso de marca e outros sinais distintivos. São Paulo: Saraiva, 

1984.  

________________. A obrigação de exploração de propriedade industrial e a exaustão de 

direitos. Revista da Escola da Magistratura Regional Federal / Escola da Magistratura 

Regional Federal, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rio de Janeiro, EMARF - TRF 2ª 

Região/ RJ, v. 12, n. 1, p. 84-104, 2009. 

SOARES, José  Carlos Tinoco. Direito de marcas. São Paulo: Atlas, 1968. 

________________________. Regime das patentes e roialties. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1972.  

________________________. Comentários ao código da propriedade industrial. São Paulo: 

Resenha Universitária, 1981.   



278 

 

 

 

________________________. Caducidade do registro de marca. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1984.  

________________________. Tratado da propriedade industrial. São Paulo: Resenha 

Tributária, 1988, v. 3.  

________________________. Processo civil nos crimes contra a propriedade industrial. São 

Paulo: Jurídica Brasileira, 1998.  

________________________. Tratado da propriedade industrial: patentes e seus 

sucedâneos. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998.   

________________________. Marcas vs. nome comercial: conflitos. São Paulo: Jurídica 

Brasileira, 2000.  

________________________. Tratado da propriedade industrial: Marcas e congêneres. São 

Paulo: Jurídica Brasileira, 2003. v. 2.  

STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011.  

TRABUCCHI, Alberto. Instituizioni di diritto civile. 44. ed. Padova: CEDAM, 2009.  

VARELLA, Marcelo Dias (Org.). Propriedade intelectual e desenvolvimento. São Paulo: Lex 

Editora, 2005.  

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2017, v. 1.  

_____________________. Direito civil: obrigações e responsabilidade civil. 17. ed. São 

Paulo: Atlas, 2017, v. 2.  

VIVANTE, Cesare. Instituições de Direito Comercial. 2. ed. São Paulo: Minelli, 2007.  

________________. Tratatto di diritto commerciale. 2. ed. Torino: Fratelli Bocca Editori, 

1902, v. 1 e 2. 

 

 

 

 

 


