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http://counterfeitchic.com/2007/06/index.php
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Since 2011

Since 
2014
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Mas, desde 2011, oMas, desde 2011, oMas, desde 2011, oMas, desde 2011, o

vem se vem se vem se vem se 
expandindo pelo mundo! expandindo pelo mundo! expandindo pelo mundo! expandindo pelo mundo! 
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Institutos de
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Reconhecimento 
pela OAB
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Comissão de Direito Comissão de Direito Comissão de Direito Comissão de Direito 
Da Moda (CDMD)Da Moda (CDMD)Da Moda (CDMD)Da Moda (CDMD)
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Comissão de Assuntos 

Culturais e Propriedade 

Intelectual da OAB - PR

Comissão de Direito da Moda

Comissão de Direito da Moda
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Comissão de Direito da Moda

Comissão de Direito da Moda

Comissão de Direito da Moda

Comissão de Direito da ModaComissão de Direito da Moda
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Cursos
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Eventos da CDMD-OAB/RJ 
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Moda e  Moda e  Moda e  Moda e  

Sustentabilidade Sustentabilidade Sustentabilidade Sustentabilidade 

nos                           nos                           nos                           nos                           

Objetivos Globais                     Objetivos Globais                     Objetivos Globais                     Objetivos Globais                     

da ONUda ONUda ONUda ONU
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E o conceito de E o conceito de E o conceito de E o conceito de 

se expandiu e se expandiu e se expandiu e se expandiu e 
ultrapassou as ultrapassou as ultrapassou as ultrapassou as 
fronteiras das cópias             fronteiras das cópias             fronteiras das cópias             fronteiras das cópias             
e das imitações...e das imitações...e das imitações...e das imitações...
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IndústriaS  da  Moda
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Cadeias Produtivas das 
Indústrias de Moda 
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Design de Moda                                       
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A Indústria da Moda                                            
e as principais áreas do Direito                             
que “gravitam” em torno dela
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Propriedade 
Intelectual

“Trade Dress”“Trade Dress”“Trade Dress”“Trade Dress”
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M&A
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http://www.thefashionspot.com/buzz-news/latest-news/401107-at-a-glance-see-how-
these-six-corporations-control-the-luxury-fashion-industry/
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https://fashionunited.uk/news/business/capri-holdings-an-american-in-paris-or-the-
birth-of-the-first-u-s-luxury-fashion-conglomerate/2018092839199
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http://gq.globo.com/Prazeres/Poder/noticia/2015/11/dona-de-havaianas-e-osklen-
alpargatas-e-vendida-por-r-27-bi.html

23/11/2015
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http://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2017/07/epoca-
negocios-alpargatas-confirma-compra-de-fatia-da-jf-por-
itausacambuhy-por-r35-bi.html

12/07/2017 –
POR AGÊNCIA REUTERS
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DIREITO 

TRIBUTÁRIO
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&
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Direito do 
Consumidor
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Direito Publicitário
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Digital

Direito Digital
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TRABALHO TRABALHO TRABALHO TRABALHO 
INFANTIL INFANTIL INFANTIL INFANTIL 

E ANÁLOGO E ANÁLOGO E ANÁLOGO E ANÁLOGO 
À ESCRAVIDÃOÀ ESCRAVIDÃOÀ ESCRAVIDÃOÀ ESCRAVIDÃO
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https://cleanclothes.org/news/2013/
05/24/activists-protest-fashion-

brands-failure-to-pay-bangladesh-
disaster-victims-compensation
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http://www.bbc.com/portuguese/brasil-
41996743?ocid=socialflow_facebook

Produto da Zara com a etiqueta          
"Eu fiz este item que você vai 
comprar, mas não fui pago por 
isso!"
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https://oglobo.globo.com/economia/justica-decide-que-zara-responsavel-por-trabalho-
escravo-flagrado-em-2011-
22070129?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=Extra
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Direito Ambiental 
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http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015
/02/fabricacao-de-uma-calca-jeans-
consome-11-mil-litros-de-agua.html
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Direito dos Animais
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Por Deborah Portilho
Rio, 30 ago. 2018 
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A Hermes employee holds a $129,000 crocodile-skin Birkin bag. 
Photograph: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images

28 July 2015

http://www.theguardian.com/fashion/2015/jul/28/hermes-jane-birkin-handbag-peta-crocodiles
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A organizaçãoorganizaçãoorganizaçãoorganização de defesa dos direitos dos animaisdireitos dos animaisdireitos dos animaisdireitos dos animais PETAPETAPETAPETA virou 
acionista da marca de luxo PradaPradaPradaPrada para estar presente nas 
assembleias gerais e poder pedir o fim da venda de produtos 
feitos com couro de avestruz.

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/ong-vira-acionista-da-prada-para-denunciar-
uso-de-couro
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http://ffw.uol.com.br/noticias/verde/gucci-anuncia-fim-de-uso-de-pele-animal-mandando-
mensagem-importante-ao-mercado/
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Bolsa vegana Alexandra K., que foi dada à #MeghamMarkle de 
presente de aniversário pela diretora da PETA (People for the Ethical
Treatment of Animals): “Combina com a sensibilidade fashion dela e 

suas atitudes favoráveis aos animais”, disse Elisa Allen. 
http://ow.ly/dqGt30lkmq8 
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‘Modern luxury means being socially and 
environmentally responsible,’                              

Burberry’s CEO, Marco Gobbetti, said. 

Company will reuse, repair or recycle products and end use of real fur
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Futuro sem volta
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Mas qual foi o Mas qual foi o Mas qual foi o Mas qual foi o 
problemaproblemaproblemaproblema que que que que 
motivou a motivou a motivou a motivou a criação docriação docriação docriação do
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Não obstante o reconhecimento da 
importância da Moda– tanto sob o 

aspecto econômico, como social –,  a
legislação norte-americana                     

não oferece proteção                                
para o Design de Moda,                     

pois ele é considerado “funcional”
e, como tal, não é objeto de  proteção 

por Copyright.
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MAY 4 MAY 4 MAY 4 MAY 4 –––– AUGUST 7, 2011AUGUST 7, 2011AUGUST 7, 2011AUGUST 7, 2011
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October 1, 2017 – January 28, 2018
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Sem proteção por Copyright nos EUASem proteção por Copyright nos EUASem proteção por Copyright nos EUASem proteção por Copyright nos EUA
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(1) literary works; 
(2) musical works, including any accompanying words; 
(3) dramatic works, including any accompanying music; 
(4) pantomimes and choreographic works; 
(5) pictorial, graphic, and sculptural works; 
(6) motion pictures and other audiovisual works;
(7) sound recordings; and 
(8) architectural works. 

§102 Subject matter of copyright: In general Subject matter of copyright: In general Subject matter of copyright: In general Subject matter of copyright: In general 
(a) 
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“Copyright protection is only 

granted for this area when a design 

incorporates features that can be 

identified separately from and are 

capable of existing independently 

from the utilitarian aspects of the 

article.” 

MOODY, Shannon. The Laws that Afford Fashion Designers ProtectionThe Laws that Afford Fashion Designers ProtectionThe Laws that Afford Fashion Designers ProtectionThe Laws that Afford Fashion Designers Protection----Part 1: The Part 1: The Part 1: The Part 1: The 
Introduction. June 7, 2013. Disponível Introduction. June 7, 2013. Disponível Introduction. June 7, 2013. Disponível Introduction. June 7, 2013. Disponível emememem: : : : 
<http://fashionnexus.net/the-laws-that-afford-fashion-designers-protection-part-1-
the-introduction/>
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U.S Copyright Office VAu000976399 / 2008-11-13 
Louis Vuitton Monogram Roses. (Visual Material)

Proteção somente para a estampa
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U.S Copyright Office nº PAu003774580 / 2015-03-26 
Defile de CHANEL, Pret-a-Porter Automne-Hiver 2015-2016. (Motion Picture)
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U.S. Design Patent de Stella McCartney

Design Patent



© Deborah Portilho  2014-2018 © Deborah Portilho  2014-2018

O cinturão na parte de cima da bolsa não é apenas um 

elemento de design - na verdade, é um “trade dress” protegido. 

Dois registros separados no USPTO, 1806107 e 2447392, 

protegem projetos similares da Hermes; este desenho foi 

submetido com o registro anterior (linhas sólidas indicam a 

porção protegida).[tradução livre]
http://counterfeitchic.com/2007/06/index.php
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Mas por queMas por queMas por queMas por que
nãonãonãonão existeexisteexisteexiste proteçãoproteçãoproteçãoproteção
nos EUA, por nos EUA, por nos EUA, por nos EUA, por 
Copyright,Copyright,Copyright,Copyright, para para para para 
artigos de modaartigos de modaartigos de modaartigos de moda
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A legislação norte-americana 
não oferece proteção para o 

Design de Moda,
porque os artigos de moda            
em geral são considerados 

“utilitários” e, por isso,                  
não podem ser objeto de                     
proteção por Copyright.
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https://www.ted.com/talks/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_free_culture?languag
e=pt-br
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Johanna Blakley, PhDJohanna Blakley, PhDJohanna Blakley, PhDJohanna Blakley, PhD, is the managing director 
at the Norman Lear Center, a research and public 
policy institute that explores the convergence of 
entertainment, commerce and society. Based at the 
University of Southern California’s Annenberg School 
for Communication and Journalism, Blakley 
performs research on a wide variety of topics, 
including global entertainment, cultural diplomacy, 
entertainment education, celebrity culture, fashion, 
digital media and intellectual property law. She has 
two talks on TED.com: Social Media & the End of 
Gender and Lessons from Fashion’s Free Culture.
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https://www.ted.com/talks/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_free_culture?la
nguage=pt-br
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https://www.ted.com/talks/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_free_culture?la
nguage=pt-br
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Será que            
são apenas
peças 
utilitárias

Designs de Moda

DIOR Iconique Ligne “TULIPE”DIOR Iconique Ligne “TULIPE”DIOR Iconique Ligne “TULIPE”DIOR Iconique Ligne “TULIPE”
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"If people were driven by utility 

only, they would simply wear 

clothes until they fell apart or 

no longer fit."
(Eveline Van KEYMEULEN, 2012)
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https://www.ted.com/talks/johanna_blakley_lessons_from_fashion_s_free_culture?la
nguage=pt-br

AS [alegadas] VIRTUDES DA CÓPIA:AS [alegadas] VIRTUDES DA CÓPIA:AS [alegadas] VIRTUDES DA CÓPIA:AS [alegadas] VIRTUDES DA CÓPIA:

• Democratização da moda;
• Maior rapidez no estabelecimento 

de tendências globais;
• Indução da obsolescência; e
• Aceleração na inovação criativa 
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Aceleração do “motor” da Moda
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Georg Simmel, em 1904, formulou 
uma teoria geral para a moda,

em seu livro “A filosofia da moda”,

que foi a primeira obra científica 
dedicada ao tema.
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Simmel foi quem primeiro analisou                            
as mudanças da moda sob o prisma da 

distinção social. 
De acordo com o filósofo, as classes sociais 

mais baixas buscam imitar as mais altas, 
que são as que tendem a lançar moda e, tão 
logo as inferiores adotem o mesmo tipo de 

vestimenta, as classes mais elevadas 
buscariam uma nova moda, de forma a se 
diferenciarem daquelas que as imitaram. 
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Mutabilidade Mutabilidade Mutabilidade Mutabilidade 
da Modada Modada Modada Moda

BurguesesBurguesesBurguesesBurgueses ImitamImitamImitamImitam

NovaNovaNovaNova
modamodamodamoda

distinçãodistinçãodistinçãodistinção

NobresNobresNobresNobres
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A moda é um elemento de 
“diferenciação social”
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Mecanismo de 
distinção/ 
imitação
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OriginalOriginalOriginalOriginal

CÓPIACÓPIACÓPIACÓPIA

PassadoPassadoPassadoPassado
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PresentePresentePresentePresente OriginalOriginalOriginalOriginal

CÓPIACÓPIACÓPIACÓPIA
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2016201620162016
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Mas será que o               
Design de Moda não 
deveria/poderia ser 
considerado e 
protegido como 
uma forma de arte

© Deborah Portilho  2014-2018
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À esquerda o vestido VersaceVersaceVersaceVersace e                   
à direita o vestido da BobôBobôBobôBobô. © Deborah Portilho  2014-2018

Designer
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As formas de 
proteção da 

MODA 
no

© Deborah Portilho  2014-2018
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Propriedade 
Intelectual

Direitos 
Autorais
Lei 9.610/98

Proteção aos                  
Programas de 
Computador
Lei 9.609/98

Propriedade 
Industrial
Lei 9.279/96
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Patentes 

Desenhos Industriais

Marcas

Indicações Geográficas 

Segredos de Negócio e

Repressão à Concorrência Desleal 
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LEI DE 

DIREITOS AUTORAIS 

Nº 9.610/98
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Lei 9.610/98 Lei 9.610/98 Lei 9.610/98 Lei 9.610/98 ---- LDALDALDALDA
Art. 7º Art. 7º Art. 7º Art. 7º 
São obras intelectuais protegidas            
as criações do espírito, expressas  por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer 
suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, 
tais comotais comotais comotais como::::

© Deborah Portilho  2014-2018

Art. 8º. Não são objeto de proteção como direitos 

autorais de que trata esta Lei:

I – ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, 
projetos ou conceitos matemáticos como tais;
II – esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, 
jogos ou negócios;
III – formulários em branco;
IV – textos legislativos e jurisprudenciais;
V – informações de uso comum, como calendários, 
agendas, cadastros;
VI – nomes e títulos isolados;
VII – aproveitamento industrial ou comercial das ideias 
contidas nas obras.

Lei 9.610/98
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A Moda na Visão 
dos Doutrinadores

© Deborah Portilho  2014-2018

 Monica Rosina:  
a LDA não protege objetos 
utilitários, mas sim as estampas. 
Ex: uma camisa não pode 
ser protegida, mas sua estampa, sim.

 Eliane V. Abrão: 
não há direito autoral no ramo da moda, pois 
tudo se baseia em tendência. Pode ser objeto 
de proteção um traçado, um desenho.

A Doutrina é divergente

© Deborah Portilho  2014-2018

Mina Kaway Spitz:                   
o Brasil possui um sistema
intermediário no qual um 
design de moda protegido
como desenho industrial 
pode obter proteção autoral,
se tiver alto nível de esforço
criativo e forte aspecto 
artístico 

Alvaro Loureiro: 
como não há exclusão expressa na LDA para 
desenhos de moda, os desenhos originais 
devem ser protegidos

© Deborah Portilho  2014-2018

 Des. José Carlos Costa Netto:Des. José Carlos Costa Netto:Des. José Carlos Costa Netto:Des. José Carlos Costa Netto:
para que peças da moda (vestuário) tenham 
proteção autoral é necessário que preencham 
os seguintes requisitos:

In: "Estudos e Pareceres de Direito Autoral“. Rio de Janeiro: 
Forense, 2015, p. 227-260.

1) pertencer ao domínio das artes;

2) ter originalidade (quanto à forma de 
expressão artística)
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A Moda na Visão 
do Judiciário

© Deborah Portilho  2014-2018

Apelação Cível n° 0072174-63.2004.8.19.0001,               
Quarta Câmara Cível – TJ-RJ, 01.06.2010.

© Deborah Portilho  2014-2018
http://oglobo.globo.com/economia/negocios/acusada-de-plagio-grife-farm-reconhece-
erro-recolhe-colar-13517381

Plágio

© Deborah Portilho  2014-2018

http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/farm-e-condenada-por-copiar-joia-do-
designer-willian-farias.html

Plágio
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Plágio?
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Publicidade do Shopping Cidade Jardim 
para o Dia das Mães de 2009, objeto da 

ação ajuizada pela grife Max Mara

© Deborah Portilho  2014-2018

[...] Cabe trazer à tona outra observação da autora:             
"A propriedade imaterial consubstanciada em modelos 
de coleção são bens vivos de curta duração são bens vivos de curta duração são bens vivos de curta duração são bens vivos de curta duração e por isto 
mesmo sua exibição deve ser gerida, protegida e 
administrada por quem quem quem quem tem direito exclusivo de tem direito exclusivo de tem direito exclusivo de tem direito exclusivo de 
divulgaçãodivulgaçãodivulgaçãodivulgação, no caso, a autora".

[...]

Existe farta prova documental da utilização das peças 
de vestuário da autora nos anúncios do réu. A 
propriedade de tais peças está sob a guarida do inciso 
XXII, do artigo 5º, da Carta Magna, e a comprovada 
violação deste direito exige reparação.



© Deborah Portilho  2014-2018

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação 
para condenar o réu a pagar à autora R$ 102.000,00,             
a título de danos morais, e a pagar o valor igual ao da 
veiculação e produção dos anúncios, a título de danos 
materiais para a autora, com base no art. 269, I, do 
Código de Processo Civil. 27.09.2010.

A.O. Processo 011.09.119585-4, 1ª Vara Cível - Foro Regional XI –
Pinheiros.  Juiz Régis Rodrigues Bonvicino (grifos nossos).

A criação de peças de vestuário é amplamente 
considerada hoje criação artística, no mundo industrial e 
globalizado. Os estúdios de Milão, Paris e Nova Iorque 
recrutam os melhores designers de moda do mundo. [...]

Foi homologado o acordo apresentado por AMW 
Comercial (Max Mara) e Shopping Center, em 
28.12.2010 e o processo transitou em julgado em 
14.01.2011.

© Deborah Portilho  2014-2018

BIRKIN da Hermès “I’m not the original” 
da Village 284

Processo nº 583.00.2010.187707-5, 24ª Vara Cível do TJ/SP, 25.05.2011

HERMÈS x VILLAGE 284
TJ/SP

© Deborah Portilho  2014-2018

“Decisão da 24ª Vara Cível da capital condenou 
a empresa Village 284 a pagar indenização por 
danos morais e materiais à grife internacional 
Hermès. Os valores serão determinados com 
base no benefício econômico que a Village teria 
obtido com as vendas de bolsas consideradas 
imitação dos modelos ‘Birkin’ e ‘Kelly’.

27/05/2011 - Empresa é condenada por 
produzir imitação de bolsa 

© Deborah Portilho  2014-2018

“As inúmeras fotografias reproduzidas nas várias 
peças que compõem estes autos deixam patente a 
imitação dos elementos essenciais que, 
considerados em conjunto, fazem com que os 
objetos sejam não apenas uma bolsa de natureza 
utilitária, mas uma verdadeira obra de arteuma verdadeira obra de arteuma verdadeira obra de arteuma verdadeira obra de arte....

Vê-se que as bolsas produzidas pelas 
rés/reconvintes têm valor por sua natureza artística, 
servindo muito mais como objeto de adorno e 
ostentação, permanecendo seu aspecto funcional e 
utilitário em segundo plano. Trata-se de obra 
primígena dotada de originalidade e esteticidade, 
que goza de proteção pela lei de direito autoral e 
pelas convenções internacionais que disciplinam a 
matéria, das quais o Brasil é signatário. 
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O fato das bolsas serem produzidas em maior escala 

pelas rés/reconvintes não lhes retira a natureza de 

obra de arteobra de arteobra de arteobra de arte, sabido que qualquer obra de arte pode 

ser reproduzida em larga escala pelo detentor do 

direito de autor ou sob sua autorização, [...]”

Processo nº 583.00.2010.187707-5, 24ª Vara Cível 
do TJ/SP, 25 mai. 2011 (grifos nossos).
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(cont.) A sentença, proferida pelo juiz João Omar 

Marçura, ainda condena a Village a “se abster de 

produzir, importar, exportar, manter em depósito e/ou 

comercializar produtos que violem os direitos autorais 

da Hermès sobre a ‘Bolsa Birkin’ ou qualquer outro 

produto de sua titularidade que consistam em prática 

de concorrência desleal, sob pena de multa diária de 

R$ 10 mil, limitada a R$ 1 milhão”.

Processo nº 583.00.2010.187707-5 
Fonte: Tribunal de Justiça de São Paulo
Autor: Assessoria de Imprensa do TJSP - CA
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Mantida decisão que proibiu a 284 de 
vender bolsas similares às da Hermès

TJ/SP considerou que as bolsas são criações 
artísticas originais e, portanto, protegidas pela lei 

de direitos autorais.

sexta-feira, 19 de agosto de 2016

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI244232,91041-
Mantida+decisao+que+proibiu+a+284+de+vender+bolsas+similares+as+da © Deborah Portilho  2014-2018

 Relator do caso, o desembargador José Carlos Costa Netto 
destacou que "as características singulares impressas nas 

bolsas Hermès as tornaram mundialmente conhecidas 

como sinônimo de elegância e de beleza", por isso, 
"merecem notório reconhecimento e proteção legal".

 "No mercado em que se inserem os produtos das 

apeladas, o fator 'beleza' como elemento estético original -

é decisivo para consolidar a trajetória de êxito desses 

produtos nesse competitivo ramo comercial."

 Assim, o magistrado entendeu que, diferentemente do 
alegado pela marca brasileira, "é inegável que as bolsas 

Hermès são criações artísticas originais, de cunho 

estético, incluindo-se no âmbito da proteção jurídica do 

Direito Autoral".



© Deborah Portilho  2014-2018

 "Não se deve perder de vista que o caráter 

intencional de imitação das bolsas é evidenciado 

pelo uso, por parte da recorrente, da expressão               

"I am not de original!" que, além de alertar                

(e confessar) que se trata de cópia, atrai o 

consumidor que deseja e quer adquirir bolsa 

original das apeladas, preferindo, entretanto, 

pagar bem menos por uma cópia ilícita. 

Nesse caminho, da análise das provas acostadas 

aos autos, resulta inequívoco o uso ilegal da 

criação produzida pela apeladas, com impróprio 

aproveitamento econômico."
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CondenaçãoCondenaçãoCondenaçãoCondenação

 A sentença mantida determinou ainda a obrigação 
de informar e comprovar contabilmente a 
quantidade total de produtos contrafeitos 
produzidos e comercializados, para apuração dos 
danos materiais, no prazo de 30 dias, sob pena de 
busca e apreensão – o dano material decorrente 
da contrafação e da prática de concorrência 
desleal será apurado em liquidação por 
arbitramento e terá acréscimo de vinte por cento,  
a título de indenização punitiva.
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 A empresa brasileira terá que pagar também por 
danos morais decorrentes da sua conduta, no 
montante de 50% do valor que vier a ser apurado a 
título de indenização pelos danos materiais, além 
de divulgar, em jornal de grande circulação da 
Capital, a prática de seus atos e o crédito ao autor 
da obra original, sob pena de multa de R$ 50 mil. 

 Por fim, nos termos do art. 106 da lei 9.610/98, 
foi determinada a destruição de todos os 
exemplares ilícitos.

Processo:Processo:Processo:Processo: 0187707-59.2010.8.26.0100

 A Village 284 apresentou Recurso Especial para o 
STJ, o qual ainda não foi julgado.
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Mas será que o Mas será que o Mas será que o Mas será que o 

é, de fato, é, de fato, é, de fato, é, de fato, 
a proteção mais a proteção mais a proteção mais a proteção mais 
apropriadaapropriadaapropriadaapropriada
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LEI DA 

PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL 

Nº 9.279/96
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Patentes 

Desenhos Industriais

Marcas

Indicações Geográficas 

Segredos de Negócio e

Repressão à Concorrência Desleal 

Propriedade 
Industrial
Lei 9.279/96
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Patentes 
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Pedido de Patente PI 0406651-0, para “método de modificação
de uma característica de uma estrutura de sola e artigo de
calçado” (NIKE SHOX)
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“Wearable Technologies”
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Vigência da Patente
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Desenhos Industriais
BIDIMENSIONALTRIDIMENSIONAL
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Registro DI BR 302013003400-3  
de Valentino S.P.A. (IT)

Forma plástica ornamental de um objeto

TRIDIMENSIONAL
“Configuração aplicada em calçado” 
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“Configuração aplicada em relógio” 

Forma plástica ornamental de um objeto

Registro DI BR 30 2012 006466-0, 
de Cartier

TRIDIMENSIONAL
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“Configuração aplicada em joia” 

Registro DI BR 302013001235-2,                           
de Jack Vartanian - EPP
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“Configuração aplicada a ornamento” 

Registro DI 6801071-0                           
de Guccio Gucci S.p.A. (IT)
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Registro DI 302012004289-5
de Guccio Gucci S.p.A. (IT)
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Registro DI 7103044-1, 
de Gabriela Hermínia Mendonça (BR/MG)

Registro DI 6800316-1 
de José Adério
dos Santos (BR/SP)
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Registro DI 6501611-4
de Ricardo Koichi Kagawa

“Configuração aplicada em bolso de 
peça de vestuário” 
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Registro DI 302012006776-6
de Donatella Versace

Conjunto 
Ornamental de 
Linhas e Cores

BIDIMENSIONAL
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Conjunto 
Ornamental de 
Linhas e Cores

BIDIMENSIONAL

Registro DI 7000268-1 
de Guccio Gucci S.p.A.
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+ 3 períodos de 5 anos

Duração da Proteção do DIDIDIDI

====
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Marcas
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A mesma padronagem

por Guccio Gucci S.p.A.

depositada como Marca Figurativa
COM e SEM reivindicação de cores 

© Deborah Portilho  2014-2018 © Deborah Portilho  2014-2018

Marca figurativa registrada por 
Burberry Limited
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Marca Figurativa registrada 
por Louis Vuitton Malletier
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Marca Figurativa
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Marca Figurativa registrada de 
Adidas AG

Registro 800150350
Cl. 25.10/.20/.30
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Registro 823362604
NCL(7) 25 de Adidas AG
Depósito: 01/11/2000 

Concessão: 09/05/2017

Registro 823362612
NCL(7) 25 de Adidas AG
Depósito: 01/11/2000 

Concessão: 09/05/2017

Marca Figurativa (de Posição)
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Marca Tridimensional
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Vigência do Registro da MARCA
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dupla proteção
É possível ter

DI

DI
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Registro DI 6200626-6
Marca 3D                     

Registro 824586875

DI
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Anel “Puzzle” DI 6601733-5, do 
Designer Antônio Bernardo

DI

© Deborah Portilho  2014-2018

E esta?
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PEDIDO de REGISTRO para a marca na 
Forma FIGURATIVA

(aguardando decisão do INPI)
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Mas a proteção desejada é para 
a localização da cor
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“Trade dress”
© Deborah Portilho  2014-2018

Identidades Visual e 
Sensorial
Distintivas



© Deborah Portilho  2014-2018 © Deborah Portilho  2014-2018

© Deborah Portilho  2014-2018 © Deborah Portilho  2014-2018

“Stephen Ladas lecionava em seu extenso livro 
sobre os aspectos comuns à Propriedade Intelectual 
nos vários países do mundo [1] que o “trade dress” 
pode ser protegido:

1) pelo direito autoral, quando a criação for 
artística e original. 

2) através do desenho industrial, caso a criação 
possua as características para ser protegida 
por este instituto.

3) através da proteção marcária, se dentre as 
marcas passíveis de registro em determinado 
país abranger marcas mistas e tridimensionais. 

4) através da concorrência desleal, quando a 
imitação gerar engano ou confusão ao público.”

[1] LADAS, Stephen, Patents, Trademarks and Related Rigts. Cambridge: 
Harvard University Press, 1975 p. 1709. “Imitation of Shape of Products”                 
in BARBOSA, Denis Borges, Apresentação em PPT Semiologia e PI, 
2010 .
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Concorrência 
Desleal

Concorrência 
Parasitária
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relação de concorrência
entre as empresas

Crime de Concorrência Desleal 

desvio de clientela
decorrente de emprego de        

“meio fraudulento”

(de acordo com o art. 195, III, da LPI)
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empresas no mesmo segmento 
com público-alvo distinto

Concorrência Parasitária

cópia da identidade visual do 
produto/estabelecimento

porém, com uso da própria marca

(espécie do gênero concorrência desleal) 
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Concorrência DeslealConcorrência DeslealConcorrência DeslealConcorrência Desleal

Concorrência Desleal 
Genérica

Crimes de 
Concorrência Desleal

(ação para fins de 
responsabilidade CIVIL –
perdas e danos)

(ação para fins de 
responsabilidade PENAL –
detenção, de 3 (três) meses             
a 1 (um) ano, ou multa)

Somente os crimes previstos no 
Art. 195, incisos I a XIVArt. 195, incisos I a XIVArt. 195, incisos I a XIVArt. 195, incisos I a XIV, da LPI, 

sendo o inciso IIIinciso IIIinciso IIIinciso III, o mais 
relevante para os conflitos da 

Indústria da Moda

De acordo com o Art. 209 Art. 209 Art. 209 Art. 209 da LPI, 
quaisquer atos não previstos na 

LPI, tendentes a prejudicar a 
reputação ou os negócios alheios, 

criar confusão (...) entre os 
produtos e serviços postos no 

comércio
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Recapitulando...Recapitulando...
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Fonte: http://www.jcwa.or.jp/eng/info/fake/img_fake31.gif

Todas as proteções em um só produto:
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Vigência  DA, PI, MU e DIVigência  DA, PI, MU e DIVigência  DA, PI, MU e DIVigência  DA, PI, MU e DI

70
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Vigência do Registro da MARCA
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Mas será que esses são
prazos razoáveisprazos razoáveisprazos razoáveisprazos razoáveis

para proteção da MODAMODAMODAMODA
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Então qual seria o 

prazo prazo prazo prazo 
razoávelrazoávelrazoávelrazoável
de proteção 

para um 
design de modadesign de modadesign de modadesign de moda
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A França é um dos países que concede maior 
proteção aos autores/criadores em geral. 
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Proteção da Moda na FrançaProteção da Moda na FrançaProteção da Moda na FrançaProteção da Moda na França
Na França, a proteção dos artigos de moda, 

em especial dos designs de 
moda, pode ser buscada

tanto pela legislação
francesa

de direito do autor

quanto pelo
direito comunitário
da União Europeia 

(Community Design Protection). 
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Além da proteção pelo Direito Comunitário da Direito Comunitário da Direito Comunitário da Direito Comunitário da 
União Europeia,União Europeia,União Europeia,União Europeia, a França protege os designsdesignsdesignsdesigns

de modade modade modade moda através dos Direitos Autoraisdos Direitos Autoraisdos Direitos Autoraisdos Direitos Autorais, 
visto que lista, expressamente, em seu código lista, expressamente, em seu código lista, expressamente, em seu código lista, expressamente, em seu código 
de Propriedade Intelectualde Propriedade Intelectualde Propriedade Intelectualde Propriedade Intelectual as criações da as criações da as criações da as criações da 
indústria sazonal da modaindústria sazonal da modaindústria sazonal da modaindústria sazonal da moda (artigo L.112-2)
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Article L112Article L112Article L112Article L112----1 1 1 1 The provisions of this Code shall protect the rights 
of authors in all works of the mind, whatever their kind, form of whatever their kind, form of whatever their kind, form of whatever their kind, form of 
expression, merit or purpose. expression, merit or purpose. expression, merit or purpose. expression, merit or purpose. 
Article L112Article L112Article L112Article L112----2 2 2 2 Updated 09/15/2003 - Page 1/173 INTELLECTUAL 
PROPERTY CODE (Act No. 94-361 of 10 May 1994 art. 2 Official 
Journal of 11 May 1994) 
The following, in particular, shall be considered works of the mind The following, in particular, shall be considered works of the mind The following, in particular, shall be considered works of the mind The following, in particular, shall be considered works of the mind 
within the meaning of this Code: within the meaning of this Code: within the meaning of this Code: within the meaning of this Code: 
[…][…][…][…]

7°.works of drawing, painting, architecture, sculpture, 
engraving and lithography; 

8°.graphical and typographical works; 

9°.photographic works and works produced by techniques 
analogous to photography; 

10°.works of applied art; 
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[…] 
14141414°°°°. . . . creations of the seasonal industries of dress 
and articles of fashion. Industries which, by 
reason of the demands of fashion, frequently 
renew the form of their products, particularly the 
making of dresses, furs, underwear, embroidery, 
fashion, shoes, gloves, leather goods, the 
manufacture of fabrics of striking novelty or of 
special use in high fashion dressmaking, the 
products of manufacturers of articles of fashion 
and of footwear and the manufacture of fabrics 
for upholstery shall be deemed to be seasonal 
industries.
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Community Design ProtectionCommunity Design ProtectionCommunity Design ProtectionCommunity Design Protection
EU Regulation 6/2002

Em vigor desde 6 de março de 2002;

Criou um regime de proteção unificado para a 
União Europeia, paralelo aos sistemas de 
proteção nacionais
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Community Community Community Community 
Design ProtectionDesign ProtectionDesign ProtectionDesign Protection

Na Comunidade Europeia,
o design de moda pode ser
protegido de duasduasduasduas formasformasformasformas::::

 Registered Community
Design (RCD) – modelo/desenhomodelo/desenhomodelo/desenhomodelo/desenho
comunitáriocomunitáriocomunitáriocomunitário registradoregistradoregistradoregistrado

 Unregistered Community
Design (UCD) – modelo/desenhomodelo/desenhomodelo/desenhomodelo/desenho
comunitáriocomunitáriocomunitáriocomunitário nãonãonãonão registradoregistradoregistradoregistrado
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(1) (1) (1) (1) UnregisteredUnregisteredUnregisteredUnregistered Community Design Community Design Community Design Community Design 
(UCD)(UCD)(UCD)(UCD)

Esse sistema também concede 
proteção aos designs nãonãonãonão
registrados por um período de                   
3 anos, 3 anos, 3 anos, 3 anos, 

• Após 3 anos3 anos3 anos3 anos, a proteção não pode ser 

prorrogada.

contados da data que o design se 
tornou disponível para o público pela primeira 
vez no território da União Europeia. 
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Âmbito de proteçãoÂmbito de proteçãoÂmbito de proteçãoÂmbito de proteção

Os desenhos ou modelos 
comunitários não registrados não registrados não registrados não registrados 
garantem o direito de impedir  o 
uso comercial de um desenho ou
modelo apenas no caso de ser uma cópiacópiacópiacópia
intencionalintencionalintencionalintencional do protegido, feita de mámámámá----fé,             fé,             fé,             fé,             
ou seja, ciente da existência do desenho ou 
modelo anterior. 
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Os designsdesignsdesignsdesigns registradosregistradosregistradosregistrados (RCD)(RCD)(RCD)(RCD) são protegidos
por 5555 anosanosanosanos a contar da data do depósito,
com renovaçõesrenovaçõesrenovaçõesrenovações dededede 5555 anos,anos,anos,anos, até o prazoprazoprazoprazo
máximomáximomáximomáximo dededede 25252525 anosanosanosanos....

(2) (2) (2) (2) RegisteredRegisteredRegisteredRegistered Community Community Community Community 
Design (RDC) Design (RDC) Design (RDC) Design (RDC) 
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Âmbito de proteçãoÂmbito de proteçãoÂmbito de proteçãoÂmbito de proteção

Os desenhos ou modelos comunitários 
registradosregistradosregistradosregistrados estão protegidos contra 
desenhos ou modelos semelhantes,semelhantes,semelhantes,semelhantes,
mesmo quando o desenho ou modelo infrator 
foi desenvolvido de boa-fé, ou seja, sem saber 
da existência do anterior. 
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Âmbito de proteçãoÂmbito de proteçãoÂmbito de proteçãoÂmbito de proteção

Assim, a proteção legal conferida por um 
desenho ou modelo registrado é mais é mais é mais é mais 
forte e transparente, forte e transparente, forte e transparente, forte e transparente, dado que o registro 
confere um certificadocertificadocertificadocertificado ao designer, o que 
facilita a prova de titularidadetitularidadetitularidadetitularidade.
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“Grace “Grace “Grace “Grace PeriodPeriodPeriodPeriod” ” ” ” –––– Período de GraçaPeríodo de GraçaPeríodo de GraçaPeríodo de Graça

O designer tem o prazo de
1 (um) ano,1 (um) ano,1 (um) ano,1 (um) ano,
da divulgação do modelo ou 
desenho, para apresentar o 
pedido de registro.

Esse procedimento possibilita que 
o designer teste o 
seu produto no mercado antes
de registrá-lo. 
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Mas será que, Mas será que, Mas será que, Mas será que, 
realmente,                            realmente,                            realmente,                            realmente,                            
é é é é necessárianecessárianecessárianecessária uma uma uma uma 
proteção específicaproteção específicaproteção específicaproteção específica
para os para os para os para os artigos de artigos de artigos de artigos de 
moda no Brasilmoda no Brasilmoda no Brasilmoda no Brasil
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Fonte: Fashionistas por Lei: 
https://www.facebook.com/fashionistasporlei/photos/a.297470853724352.10
73741829.272515016219936/503454119792690/?type=1&theater
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https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-
couture/schiaparelli/slideshow/collection#2
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Os Principais DESAFIOS do
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The letter referred to the flyer of an academic event, a
symposium about Fashion Law, organized by the Penn
Intellectual Property Group, which allegedly violated Louis
Vuitton's "Toile Monogram" trademark. The flyer played with the
"TM" and "©" symbols in the LV monogram as a reference for the
subject of the symposium.”

“On February 29, 2012, Louis Vuitton sent a Cease-and-Desist
letter written by Michael Pantalony, Esq., Director of Civil
Enforcement at the French maison to the University of
Pennsylvania Law School ("Penn Law").

[…]
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http://www.fashionlawnotes.com/2012_03_01_archive.ht
ml

“As far as for the dilution argument, Firestone says that Penn
Law did not use the artwork as a mark or trade name,
prerequisite for any liability under the Lahham Act (US federal
trademark law statute). He also mentions that even if the Penn
Intellectual Property Group used the artwork as a mark, it would
fall under the exception of "any noncommercial use of a mark".

[…]

Thus, he concludes that there is no trademark infringement and
consequently he will be advising Penn Intellectual Property
Group to continue using the flyer...”
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http://www.fashionlawnotes.com/2012_03_01_archive.html
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Mais Livros sobre “Fashion Law”
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Mais Trabalhos Acadêmicos 
originais sobre “Fashion Law”
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Produtos Piratas e Falsificados
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http://gq.globo.com/Estilo/Moda-masculina/noticia/2018/02/diesel-cria-produtos-
falsificados-da-propria-
marca.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=post



© Deborah Portilho  2014-2018 © Deborah Portilho  2014-2018

“BalmainBalmainBalmainBalmain Showed a Suit nearly identical to 
a Givenchy Givenchy Givenchy Givenchy Look from 1997” (right) –

Source: Fashionista on Sept. 26, 2014 - http://fashioncopycats.tumblr.com/

Inspiração? Imitação? Cópia?
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http://extra.globo.com/noticias/economia/artista-acusa-renner-de-plagio-por-
estampar-blusas-com-ilustracao-feita-por-ela-18019891.html

Controle dos Plágios
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http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/11/renner-retira-pecas-
apos-acusacao-de-plagio-de-desenho-de-frida-kahlo.html
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Mas, o maior 
DESAFIO...

© Deborah Portilho  2014-2018

© Deborah Portilho  2014-2018 © Deborah Portilho  2014-2018

Impressoras 3D para uso 
doméstico:  como proteger as 

criações?
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http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2017/08/primeira-
roupa-impressa-em-3d-esta-venda-em-escala-
mundial.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campai
gn=post

Jaqueta bomber é de autoria da 

estilista israelense Danit Peleg

01/08/2017

por ALEXANDRA FARAH

"Um dia a gente vai poder fazer o download do 
modelo e imprimir em casa”, acredita Danit. 
Enquanto isto não acontece, no site 
danitpeleg.com você pode personalizar, 
customizar e comprar a jaqueta que vai ser 
produzida na Espanha e finalizada em Tel Aviv..
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http://www.hauteinhabit.com/printing-fashion/

Combate à Pirataria e à Falsificação
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Advogada formada pela UFRJ (1989), mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pela 
Academia do INPI, com pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior e com MBA 
Executivo em Marketing pelo IBMEC/RJ (magna cum laude)

Até 2008 foi sócia do Escritório Daniel Advogados (RJ), onde atuou por 19 anos como 
advogada especializada  em Direito Marcário. Desde então atuou como Consultora do 
próprio Daniel Advogados e em abril de 2009 criou a empresa D.Portilho Consultoria, 
Auditoria & Treinamento em Propriedade Intelectual e recentemente a D.Portilho Sociedade 
de Advogados. 

É professora de Propriedade Industrial do LL.M. Direito Corporativo do IBMEC/RJ (desde 
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