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As duas etapas imprescindíveis
da análise de um                               

pedido de registro de marcapedido de registro de marcapedido de registro de marcapedido de registro de marca para
nome civil, sobrenome, nome civil, sobrenome, nome civil, sobrenome, nome civil, sobrenome, 

patronímico, imagem, etc.  patronímico, imagem, etc.  patronímico, imagem, etc.  patronímico, imagem, etc.  

1⁰ Análise da legitimidade do requerente 
(art. 124, incisos XV ou XVI da LPI)

2⁰ Análise do requisito de disponibilidade
do sinal marcário (art. 124, inciso XIX da LPI)

[nesta ordem]
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1⁰ Análise da legitimidade do requerente 
(art. 124, incisos XV ou XVI da LPI)

2⁰ Análise do requisito de disponibilidade
do sinal marcário (art. 124, inciso XIX da LPI)
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Art. 124 da Lei 9.279/96 (LPI) Art. 124 da Lei 9.279/96 (LPI) Art. 124 da Lei 9.279/96 (LPI) Art. 124 da Lei 9.279/96 (LPI) 
Não são registráveis como marca:
inciso XV inciso XV inciso XV inciso XV 
nome civil ou sua assinatura, nome de                
família ou patronímico e imagem                             
de terceirosde terceirosde terceirosde terceiros,

SALVO com o consentimento
do titular, herdeiros ou sucessores
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• Nome civilNome civilNome civilNome civil: a composição completa do nome de 
pessoa física, nele compreendido o nome e o 
sobrenome, conforme constante do Registro 
Civil de Pessoas Naturais, ou sua forma 
abreviada.

• Nome de famíliaNome de famíliaNome de famíliaNome de família: sobrenome derivado de um 
antecessor de uma mesma família.

• PatronímicoPatronímicoPatronímicoPatronímico: sobrenome designativo de uma 
linhagem que traz na sua constituição 
semântica o sentido de designar filho de 
alguém.



© Deborah Portilho 2005-2018

Marcas registradas pelos próprios ou 
pelas respectivas empresas, com 
consentimento:
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Imagem e nome registrados como 
marca pela própria Glória Kalil:
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Exemplo de nome civil       
depositado como marca                      

sem consentimento do titular:

Louis  Vuitton Comércio de 
Roupas e Acessórios Ltda. ME
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© Deborah Portilho 2005-2018

Art. 124 da Lei 9.279/96 (LPI) Art. 124 da Lei 9.279/96 (LPI) Art. 124 da Lei 9.279/96 (LPI) Art. 124 da Lei 9.279/96 (LPI) 
Não são registráveis como marca:
inciso XVIinciso XVIinciso XVIinciso XVI

SALVO com o consentimento
do titular, herdeiros ou sucessores

pseudônimo ou apelido notoriamente 
conhecidos, nome artístico singular ou 
coletivo, 
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Karl Anderson, Jr., Karl Anderson, Jr., Karl Anderson, Jr., Karl Anderson, Jr., 
mais conhecido pelo              
seu pseudônimo, 
Michael Michael Michael Michael KorsKorsKorsKors.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Kors

PSEUDÔNIMOPSEUDÔNIMOPSEUDÔNIMOPSEUDÔNIMO
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Registros da marca                     
MICHAEL KORS MICHAEL KORS MICHAEL KORS MICHAEL KORS no Brasil, em nome 

de Michael Kors, LLC.
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MiuMiuMiuMiu MiuMiuMiuMiu

é o apelido                  
de família de 

Miuccia Prada

https://en.wikipedia.org/wiki/Miu_Miu

APELIDOAPELIDOAPELIDOAPELIDO
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Registros da marca MIU MIU no Brasil, em 
nome de Prada S/A
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Pedido arquivado por não 
cumprimento de exigência
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Exigência formulada com base no 
Art. 124, XVI
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E este, por que não sofreu exigência
e foi concedido? 
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E em que situações uma 
pessoa poderia estar 

impedida de 
registrarregistrarregistrarregistrar

seu próprio nome, 
sobrenome ou patronímico 
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1⁰ Análise da legitimidade do requerente

2⁰ Análise do requisito de disponibilidade
do sinal marcário

[nesta ordem]
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Art. 124 da Lei 9.279/96 (LPI) Art. 124 da Lei 9.279/96 (LPI) Art. 124 da Lei 9.279/96 (LPI) Art. 124 da Lei 9.279/96 (LPI) 
Não são registráveis como marca:
inciso XIXinciso XIXinciso XIXinciso 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
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Possibilidade de                            
Confusão e/ou AssociaçãoConfusão e/ou AssociaçãoConfusão e/ou AssociaçãoConfusão e/ou Associação
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EXAME, 16 de março de 2011

Elisabetta é filha de Paolo Gucci e bisneta
do fundador da empresa, Guccio Gucci. 

© Deborah Portilho 2005-2018 © Deborah Portilho 2005-2018
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May 5, 2016

image: fashionising

http://www.thefashionlaw.com/home/ferragamo-spa-sues-former-football-star-vine-
ferragamo-over-name
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• The luxury Italian goods designer, Salvatore Salvatore Salvatore Salvatore FerragamoFerragamoFerragamoFerragamo SpASpASpASpA, , , , is 
suing former Los Angeles Rams and University of Nebraska 
Cornhuskers quarterback Vince Vince Vince Vince FerragamoFerragamoFerragamoFerragamo for trademark 
infringement. Salvatore Ferragamo claim Vince Ferragamo
committed trademark infringement by opening a winery in 
Southern California in his namesake, TenutaTenutaTenutaTenuta Di Di Di Di FerragamoFerragamoFerragamoFerragamo.

• In the suit filed in Manhattan Federal Court, Salvatore Ferragamo
alleged the winery is “likely to cause consumer confusion” and 
“dilute the Plaintiff’s trademarks, which include two federally 
registered trademarks for wine.” The suit goes on to claim “the 
defendants’ acts have caused, and will continue to cause, 
irreparable injury to Salvatore Ferragamo.”

JUNE 7, 2016|IN IP NEWS|BY SUITER SWANTZ IP STAFF
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• The Ferragamo Family, since the 1990’s, has owned a winery in 
Tuscany known as Il Borro. They have accused Vince Ferragamo of 
illegally selling wine under the name Tenuta Di Ferragamo. On the 
winery’s website Vince uses images from Tuscany and the Italian 
countryside even though the winery, which began making wine in 
2010, is in fact located in California. […] Salvatore Ferragamo’s
family alleges it has owned the trademark rights to the Ferragamo
name for beverages since 2006.

• Salvatore Ferragamo is also taking issue with the internet domain 
name used by Vince Ferragamo and associated with his 
winery, www.ferragamowinery.com.www.ferragamowinery.com.www.ferragamowinery.com.www.ferragamowinery.com.

[…] 

• The case is Ferragamo SpA v. Ferragamo Winery et al, U.S. District 
Court, Southern District of New York, No. 16-03313.
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http://www.buro247.com/me/fashion/news/chanel-
sues-hair-salon.html © Deborah Portilho 2005-2018
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http://www.thefashionlaw.com/archive/chanel-won-
its-lawsuit-against-salon-owner-named-chanel
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http://www.thefashionlaw.com/archive/chan
el-won-its-lawsuit-against-salon-owner-
named-chanel

The judgment paid specific attention to the fact 

that Chanel is Jones' first name, as did Chanel's 

initial complaint, which asserted that Jones' 

"unauthorized use of the infringing names for 

[her] beauty salon business allows [her]

to capitalize on the fame, recognition, and 

goodwill of Chanel’s CHANEL mark and to create 

initial interest confusion by creating a false 

impression that Chanel is the source of or 

somehow sponsors [her] services [Indiana-based 
beauty parlour]." 
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E essa?
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Sirous Dior, from central Auckland, registered his 
company Dior Fine Art in New Zealand last year.

http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11431328

Photo / Bradley Ambrose

© Deborah Portilho 2005-2018http://www.nzherald.co.nz/lifestyle/news/article.cfm?c_id=6&objectid=11483278

Photo / Bradley Ambrose
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E nos exemplos a seguir,                     
as marcas podem coexistir?

© Deborah Portilho 2005-2018
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E quando o conflito
é apenas em 
relação ao
PRENOME 

© Deborah Portilho 2005-2018

http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/musica/2012-12-24/adele-transforma-seu-nome-
em-marca-registrada.html
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http://perezhilton.com/2012-12-26-adele-
trademarks-her-name#.WcagfsiGMb4

Image via Tumblr

There is only ONE Adele!
And she wants to make sure that everyone is 
aware of that!
The singer has trademarked her name so 
that products such as perfume and jewelry 
cannot exploit her name for marketing 
purposes.
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E se já existirem outras marcas,                  
iguais ou semelhantes, registradas
para identificar produtos/serviços                            
idênticos, semelhantes ou afins, 

será que a Adele

consegue                                                        

registrar sua marca
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A cantora Kylie Minogue e Kylie Jenner
(Veja.com/Getty Images)

http://veja.abril.com.br/entretenimento/kylie-minogue-e-kylie-jenner-
brigam-na-justica-pelo-nome-em-comum/ © Deborah Portilho 2005-2018

• Kylie Jenner attempted 
to have her first name 
trademarked

• Kylie Minogue objected, saying 
Jenner was a 'secondary 
reality television personality', 
but the singer was 
internationally renowned
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• Last week, the Patent Office rejected Ms Jenner’s application.

• Ms.Jenner, who wants the name for her clothing and beauty 
empire, has already lodged an appeal.

© Deborah Portilho 2005-2018

http://metro.co.uk/2017/02/05/kylie-minogue-wins-legal-battle-
with-kylie-jenner-over-plans-to-trademark-her-name-6428703/
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E se os                         E se os                         E se os                         E se os                         
nomes civis                   nomes civis                   nomes civis                   nomes civis                   

forem idênticos forem idênticos forem idênticos forem idênticos 
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http://revistaepoca.globo.com/vida/noticia/20
12/04/so-e-bem-acompanhado.html

http://www.casaemercado.com.br/notici
asExibir.php?FhIdNoticia=2885

© Deborah Portilho 2005-2018 © Deborah Portilho 2005-2018

Será que o INPI deveria permitir 
a coexistência das marcas?
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Carol Bassi: empresárias de mesmo nome trabalham com 
roupas (esquerda) e joias (direita) (João Bertholini/Veja SP)

https://vejasp.abril.com.br/blog/terraco-paulistano/carol-bassi-negocios-homonimas/ © Deborah Portilho 2005-2018

• Há três anos, quando abriu sua grife de roupas, Carol Carol Carol Carol BassiBassiBassiBassi
foi procurada pela joalheira homônima Carol Carol Carol Carol BassiBassiBassiBassi. . . . Uma 
queria saber da outra como solucionar a questão: tinham 
marcas de mesmo nome e estavam sendo confundidas. 
“Foram à loja dela pedir reparo em um vestido”, lembra a 
Carol estilista.

• Para evitarem dor de cabeça, os advogados das empresárias 
fizeram um contrato de coexistênciacontrato de coexistênciacontrato de coexistênciacontrato de coexistência, com uma condição: 
uma não lançaria coleção na seara da outra. Mas nada as 
impede de lucrar juntas. Nesta semana, a dupla coloca no 
mercado uma linha de acessórios feita em parceria. Peças 
como colar e broches vão custar de 980 a 1 900 reais.

https://vejasp.abril.com.br/blog/terraco-
paulistano/carol-bassi-negocios-homonimas/
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E em que situações uma E em que situações uma E em que situações uma E em que situações uma 
pessoa poderia estar pessoa poderia estar pessoa poderia estar pessoa poderia estar 

impedida de impedida de impedida de impedida de 
usarusarusarusar

seu próprio nome, seu próprio nome, seu próprio nome, seu próprio nome, 
sobrenome sobrenome sobrenome sobrenome ouououou patronímicopatronímicopatronímicopatronímico
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“Consequently, Ms Emanuel may use her own 

name to indicate that she is behind any 

business, but she cannot use her name as a 

trademark to designate the origin of her goods. 

She has to choose another mark to avoid any 

confusion with CSL. This means she loses the 

benefit of the name recognition she had 

generated for being the designer of Lady Diana 

Spencer’s wedding dress.”

Posted on February 24, 2011 by Shireen Smith

http://azrightstrademarkregistration.co.uk/blog/2011/02/fashion-
industry-fiorucci-use-of-own-name/

© Deborah Portilho 2005-2018 © Deborah Portilho 2005-2018
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x
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SOUZA, Cesar. Você merece uma segunda chance. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2012. Disponível em: 
<http://books.google.com.br/books?id=jcoSAAAAQBAJ&pg=PP12&dq=francesca+romana+diana+mud
an%C3%A7a+da+marca&hl=pt-BR&sa=X&ei=o-
QPVMDGNpDGggTIvoAo&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=francesca%20romana%20diana%20mud
an%C3%A7a%20da%20marca&f=false> 

[...]
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Marcas formadas por                
Nomes de Estilistas                         Nomes de Estilistas                         Nomes de Estilistas                         Nomes de Estilistas                         

que foram adquiridas por               
grandes gruposgrandes gruposgrandes gruposgrandes grupos
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Alexandre Herchcovitch não é mais diretor 
criativo da Herchcovitch;Alexandre

(Foto: Lucas Lima/Folhapress)

Por BRUNO ASTUTO

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-
astuto/noticia/2016/02/apos-23-anos-alexandre-
herchcovitch-deixa-marca-que-leva-seu-
nome.html
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26.02.2016

http://www.gramposesapatilhas.com/moda/herchcovitch
-sem-alexandre-herchcovitch.html

POR MARCELA CATALDI

© Deborah Portilho 2005-2018
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Antes Agora

© Deborah Portilho 2005-2018
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Dados do processo    

Processo:  1024649-18.2014.8.26.0100 (Extinto)   
Classe:  Cautelar Inominada       / Área: Cível   
Assunto:  Liminar  Distribuição:  18/03/2014 às 09:30 - Livre   

2ª Vara Cível - Foro Central Cível  
Controle:  2014/000539  
Juiz:  Cecília de Carvalho Contrera
Valor da ação:  R$ 1.000.000,00   

Partes do processo   

Reqte:   AMC TEXTIL LTDA   
Reqdo:   Tufi Duek
Reqdo:   SUNRISE LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA.   

• Distribuída em 18/03/2014 por violação do Contrato de compra e venda de quotas firmado 
em 17/03/2008, em especial das cláusulas relacionadas à não-concorrência. 

• Liminar em favor da Requerente concedida em 20/03/2014.  
• Em 09/02/2015 a Requerente informou que o Tribunal Arbitral (Câmara de Mediação e -

Arbitragem da CIESP/FIESP) estava formalmente constituído. 
• Em 27/07/2015 foi assinado Acordo e requereram a extinção do feito em 30/07/2015. 
• Em 10/09/2015 o Acordo foi homologado e extinto o feito, com trânsito em julgado em 

20/10/2015. 

Resumo por Thays Leite Toschi

© Deborah Portilho 2005-2018

http://pt.slideshare.net/Customizar/gesto-de-empresas-de-moda
© Deborah Portilho 2005-2018

http://www.harpersbazaar.com.br/moda/tufi-duek-volta-a-moda-ao-lado-da-filha
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http://www.lilianpacce.com.br/tag/carina-duek-criada-por-tufi-duek/

© Deborah Portilho 2005-2018
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Primeiro, a designer de bolsas e sapatos conhecida como Kate Spade se

chamava, na verdade, Katherine Noel Brosnahan. Mais tarde, Brosnahan

lançou sua grife, batizando-a de Kate Spade. Aí, ela vendeu o negócio

para a empresa de bens de luxo Liz ClaiborneInc.,que a rebatizou de

Kate Spade & Co. (Falecida em 2007, Liz Claiborne também era uma

designer de carne e osso).

por O Negócio do Varejo em 25/08/16

© Deborah Portilho 2005-2018

Então, quando Kate, de 53 anos, decidiu voltar para o abarrotado

mundo da moda, uma de suas primeiras ações foi encontrar um novo

nome. Agora, ela se chama Katherine Noel Frances Valentine Brosnahan.

Nas lojas, ela é Frances Valentine.

“Ninguém sabe quem é Valentine”, diz Andy Spade, marido de Kate e

sócio nos negócios, referindo-se à nova marca. “Mas com o tempo, as

pessoas saberão.”

© Deborah Portilho 2005-2018 © Deborah Portilho 2005-2018
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18.01.2008
Atualizado 10.01.2012 

http://oglobo.globo.com/economia/isabela-capeto-vende-50-de-sua-marca-
3636607#ixzz4NkQk46Tv

Rio - A estilista Isabela Capeto, [...] 
anunciou [...] a venda de 50% de sua  
grife à holding Inbrands, do Fundo PCP, 
de ex-donos do Banco Pactual.

A estilista vai continuar na direção criativa da marca, 
enquanto que o grupo Inbrands [...] vai assumir a gestão e 
o setor financeiro, com o objetivo de expandir os negócios.

© Deborah Portilho 2005-2018

18.04.201118.04.201118.04.201118.04.2011

http://ffw.com.br/noticias/moda/isabela-capeto-deixa-a-inbrands-e-volta-a-
operar-de-forma-independente/

©Augusto Mariotti

A estilista carioca Isabela 
Capeto e a InBrands romperam 
a parceria que mantinham 
desde 2008. A holding detinha 
metade da marca que leva o 
nome de Isabela, e agora passa 
a ter um acordo de 
licenciamento válido pelos 
próximos dois anos.

© Deborah Portilho 2005-2018 © Deborah Portilho 2005-2018
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Conflitos envolvendo               
Nomes de Estilistas                         Nomes de Estilistas                         Nomes de Estilistas                         Nomes de Estilistas                         

semelhantes

© Deborah Portilho 2005-2018
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Os quatro registros da marca

foram declarados nulos pelo INPI
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Coexistência PacíficaCoexistência PacíficaCoexistência PacíficaCoexistência Pacífica
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© Deborah Portilho 2005-2018 © Deborah Portilho 2005-2018

Vera Neumann began designing textiles in 
1946

The "vera" trademark was first used in 1947

and all prints were copyrighted.

http://fashionsfinest.fuzzylizzie.com/vera.html
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http://www.thebagforum.com/valentino-bags/24836-valentino-mario-
valentino-vs-valentino-garavani.html

© Deborah Portilho 2005-2018
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• Mario Valentino Mario Valentino Mario Valentino Mario Valentino - Founded by Mario Valentino in 1952195219521952 in 
Naples, Italy. At the beginning of his fashion career 
Mario had a brief internship with his father's,                 
Vincenzo Valentino, classic luxury shoe business. 

http://www.thebagforum.com/valentino-bags/24836-valentino-mario-
valentino-vs-valentino-garavani.html

Mario Valentino handbag price range is
$700 - $1300. However, bags               

can always be found on sale.

Available: Saks Off Fifth

© Deborah Portilho 2005-2018
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•Valentino Valentino Valentino Valentino GaravaniGaravaniGaravaniGaravani- Founded by Valentino Garavani.          
He received his formal training in Paris, then moved back 
home and started his own line in 1960, in Rome. 

http://www.thebagforum.com/valentino-bags/24836-valentino-mario-valentino-vs-
valentino-garavani.html

Valentino handbag price range is  
$645 - $4,500. However, special 
editions and exotics could bring a 
price that reaches up to $30,000+

Available:
Neiman Marcus //
Saks Fifth Avenue //
Net-a-Porter //
Luisa Via Roma

© Deborah Portilho 2005-2018
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Coexistência Imposta
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X
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The Australian Trade Mark Office (“ATMO”) held
that McQueen produced sufficient evidence to establish 

that ALEXANDER McQUEEN had a reputation in Australia, 
the design house did not produce evidence to show that it 
had such a long standing reputation that would cause the 

Christine McQueen brand to be perceived as a brand 
extension of Alexander McQueen.
http://www.thefashionlaw.com/home/alexander-
mcqueen-loses-trademark-battle-in-australia

November16, 2015
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ANA MARIA BRAGA vs.               
Revista ANA MARIA

© Deborah Portilho 2005-2018

JB 2ª Ed. 27.07.2004, p. 13

© Deborah Portilho 2005-2018 © Deborah Portilho 2005-2018
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E, agora, um casoE, agora, um casoE, agora, um casoE, agora, um caso
sui generis...sui generis...sui generis...sui generis...

© Deborah Portilho 2005-2018 © Deborah Portilho 2005-2018
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Diferentes Formas de Diferentes Formas de Diferentes Formas de Diferentes Formas de 
InfraçãoInfraçãoInfraçãoInfração

© Deborah Portilho 2005-2018

3.a. Reprodução / Imitação de Marca 
Registrada

1. Proteção conferida pelo Registro

2.   Limitações
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5. Crimes de Concorrência Desleal 
5.a. Meio fraudulento para desvio de 

Clientela 
6. Concorrência Desleal Genérica

6.a. Concorrência Parasitária

7. Aproveitamento Parasitário 
(espécie do gênero Enriquecimento Ilícito)

4. Violação de Direito Autoral
4.a. Plágio

8. Paródia
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Limitações
Art. 132 Art. 132 Art. 132 Art. 132 - O titular da marca não

poderá: 

1.
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Art. 132 Art. 132 Art. 132 Art. 132 - O titular da marca não poderá: 
I. Impedir que comerciantes ou 

distribuidores utilizem sinais que lhe               
são próprios, juntamente com a marca  do 
produto, na sua promoção                              
e comercialização; 

Uso por comerciantes ou distribuidores

© Deborah Portilho 2005-2018
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Art. 132Art. 132Art. 132Art. 132 - O titular da marca não poderá: 

II. Impedir que fabricantes de acessórios
utilizem a marca para indicar a destinação 
do produto, desde que obedecidas as 
práticas leais de concorrência.

Uso por fabricantes de acessórios
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 Uso permitido Uso permitido Uso permitido Uso permitido (art. 132,II)
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x Uso indevido Uso indevido Uso indevido Uso indevido (art. 132,II)
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Art. 132Art. 132Art. 132Art. 132 - O titular da marca não poderá: 

IV. impedir a citação da 
marca em discurso, obra 
científica ou literária ou 
qualquer outra publicação, 
desde que sem conotação 
comercial e sem prejuízo 
para seu caráter distintivo.

Citação da Marca
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em princípio, o titular de uma 
marca registrada pode impedir 
seu uso em qualquer peça 
publicitária...

Mas, quando se trata de propaganda,
considerando que todas têm
“conotação comercial”,    
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Uso Indevido ??                          
Uso Aceitável??
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Crimes contra as Marcas2.
ArtsArtsArtsArts. 189 e 190 da LPI. 189 e 190 da LPI. 189 e 190 da LPI. 189 e 190 da LPI

© Deborah Portilho 2005-2018

Art. 189 Art. 189 Art. 189 Art. 189 ----

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

(...)

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

Crime contra as MarcasCrime contra as MarcasCrime contra as MarcasCrime contra as Marcas
(Reprodução / Imitação Confusão):

2.a.2.a.2.a.2.a.
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reproduzir sem autorização    
(no todo ou em parte)

Crime contra Registro de Marca

imitá-la

induzindo em confusão

marca REGISTRADA 
OUOUOUOU

(contrafação)
2.a.2.a.2.a.2.a.
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http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,por-determinacao-da-justica-zara-tira-de-vitrines-
raio-que-e-simbolo-da-zoomp,109459,0.htm
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https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/marca-brasileira-e-punida-por-copiar-
famosa-grife-americana.html

imitar!!

?
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E esta?
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Possibilidade de

ConfusãoConfusãoConfusãoConfusão
© Deborah Portilho 2005-2018

Gera confusão??
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Elsa Schiaparelli (left) & Jean-Paul Gaultier (right)
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Art. 190 Art. 190 Art. 190 Art. 190 -

Crime contra as Marcas
(Produto c/ Marca ilicitamente                     

reproduzida ou imitada):

I - PRODUTO assinalado com marca ilicitamente 
reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou 
em parte; 

(...)

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

Comete crime contra registro de marca quem 
importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, 
oculta ou tem em estoque:

2.b.2.b.2.b.2.b.
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importa, exporta, vende, oferece ou expõe             
à venda, oculta ou tem em estoque

CrimeCrimeCrimeCrime contra Registro de Marca

PRODUTOPRODUTOPRODUTOPRODUTO assinalado com com com com 
marca ilicitamentemarca ilicitamentemarca ilicitamentemarca ilicitamente

reproduzida ou imitadareproduzida ou imitadareproduzida ou imitadareproduzida ou imitada,,,,
de outrem, no todo ou em parte

2.b.2.b.2.b.2.b.



© Deborah Portilho 2005-2018

Um produto com marca               
ilicitamente reproduzida ou imitada é 

comumente classificado de

ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação

FalsificaçãoFalsificaçãoFalsificaçãoFalsificaçãoPiratariaPiratariaPiratariaPirataria
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ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação PiratariaPiratariaPiratariaPirataria
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ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação PiratariaPiratariaPiratariaPirataria3.b.1.3.b.1.3.b.1.3.b.1.
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ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação PiratariaPiratariaPiratariaPirataria
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ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação FalsificaçãoFalsificaçãoFalsificaçãoFalsificação
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ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação Falsificação3.b.2.3.b.2.3.b.2.3.b.2.
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http://www.qoculos.com.br/blog/como-saber-oculos-ray-ban-original/#
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Um produto com marca               
ilicitamente reproduzida ou imitada é 

comumente classificado de

ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação

FalsificaçãoFalsificaçãoFalsificaçãoFalsificaçãoPiratariaPiratariaPiratariaPirataria

RéplicaRéplicaRéplicaRéplica
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As réplicas são uma forma de falsificação. 
Entretanto, geralmente, o adquirente nãonãonãonão é 
enganado, pois ele tem ciência da origem do 
produto.

3.b.3.3.b.3.3.b.3.3.b.3. ContrafaçãoContrafaçãoContrafaçãoContrafação Réplicas
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http://relogiosreplicasperfeitas.com.br/
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http://www.40forever.com.br/bolsas-triunfantes/

Réplica (site www.pursevalley.co)
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A segunda questão é onde comprar uma bolsa réplica de boa qualidade.
Quando fui comprar a minha primeira réplica passei um bom tempo até 
achar um site confiável, o que indico para vocês e a TPM de Ofertas. Onde 
você também encontra óculos, carteiras, maquiagem perfumes tudo super
barato. Se você assim como eu ama economizar as réplicas são a solução. 
Beijos meninas!
http://makeuptutorialsss.blogspot.com.br/2015/09/replicas-de-bolsas-vale-pena-comprar.html
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E a compra de E a compra de E a compra de E a compra de RÉPLICAS,RÉPLICAS,RÉPLICAS,RÉPLICAS,

não seria não seria não seria não seria Crime de Crime de Crime de Crime de 

RECEPTAÇÃORECEPTAÇÃORECEPTAÇÃORECEPTAÇÃO
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3. Violação de um 
Direito Autoral

3.a. Plágio
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Apesar de o Plágio não 
constar da LDA, o 
entendimento sobre o 
significado do termo                           
é pacífico. 

“plágio é basicamente a usurpação do trabalho 

criativo de terceiro em que o autor não recebe 

crédito pela contribuição que foi aproveitada.”

SANTOS, Manoel J. Pereira dos. A questão da autoria e da originalidade em direito de 
autor. In: _____; JABUR, Wilson Pinheiro (Coords.) Direito autoral Direito autoral Direito autoral Direito autoral (Série GVLaw: 
Propriedade Intelectual). São Paulo: Saraiva, 2014, p.180-1

De acordo com o Autoralista
Manoel Pereira dos Santos, 
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Eduardo Lycurgo Leite 
apresenta a seguinte 
definição para a figura              
do plágio:

LEITE, Eduardo Lycurgo. Plágio e outros estudos em direito de autor. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009, p.21.

“O plágio pode ser definido como a cópia, dissimulada ou

disfarçada, do todo ou de parte da forma pela qual um

determinado criador exprimiu as suas ideias, ou seja, da

obra alheia, com a finalidade de atribuir-se autoria da

criação intelectual e, a partir daí, usufruir o plagiador das

vantagens advindas da autoria de uma obra.”

https://www.youtube.com/watch?v=XU2P77gxVIs
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Artistas de rua acusam Roberto Cavalli de plágio
Os grafiteiros defendem que, ao estilista se apropriar dos 

seus grafites no bairro de Mission, em São Francisco,                 
ele violou os direitos autorais dos artistas

http://virgula.uol.com.br/lifestyle/moda/artistas-de-rua-acusam-roberto-cavalli-de-plagio

29 de Agosto de 2014 • Márcia Garbin
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http://virgula.uol.com.br/lifestyle/moda/artist
as-de-rua-acusam-roberto-cavalli-de-plagio
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https://fashionista.com/2018/09/edda-gimnes-moschino-spring-2019
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Left: A look from Moschino's Spring 2019 collection. Photo: Imaxtree; Right: A look from 
Edda Gimnes's Spring 2016 collection. Photo: Eamonn M. McCormack/Getty Images
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Edda Gimnes, a Norwegian womenswear designer based in
London, took to Instagram on Friday to accuse Moschino of
taking uncredited "inspiration" from her Spring 2016 and Spring
2017 collections for the Italian house's Spring 2019 collection,
shown in Milan on Thursday. The similarities between the two
collections' "scribbled"-on dresses, hats and bags are striking to
say the least. In further evidence that this was not a
coincidence, Gimnes says she actually met with someone from
Moschino in New York last November and showed that person,
whom she does not name, all of her work, including her
sketchbooks and ideas.

https://fashionista.com/2018/09/edda-gimnes-moschino-spring-2019
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Crimes de 
Concorrência 

Desleal

(Art. 195, incisos 
I a XIV, da LPI)

4.4.4.4.
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Art. 195 Art. 195 Art. 195 Art. 195 da LPI 

Comete crime de concorrência desleal concorrência desleal concorrência desleal concorrência desleal quem:

(...) 

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em 
proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; 

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

Meio fraudulento para 
desvio de clientela

4.a.4.a.4.a.4.a.
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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)
4.a.4.a.4.a.4.a.

© Deborah Portilho 2005-2018

Nova 
Embalagem 
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MR. CAT x MR. FOOT (“Trade Dress”)
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Novo Layout das Lojas MR. FOOT
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E estas?
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Os desembargadores da 2ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJ-SP) entenderam que a empresa Cosmed Indústria de 
Cosméticos e Medicamentos, que detém a marca de 
esmaltes Risqué, nãonãonãonão possui exclusividade no uso de 
embalagens em formato de pirâmide. 

07/01/2013 -
TJ/SP nega pedido de Risqué que processou Avon por
concorrência desleal

*Fonte: Valor Econômico ---http://www.blogdomarketinglegal.com.br/?p=1436

A empresa ingressou com uma ação contra a Avon 
Cosméticos por considerar que os recipientes dos 
esmaltes da marca Color Trend, fabricados pela 
concorrente, poderiam confundir os consumidores.
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Concorrência desleal Concorrência desleal Concorrência desleal Concorrência desleal ---- Link patrocinadoLink patrocinadoLink patrocinadoLink patrocinado
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Concorrência 
Desleal

Genérica

5.5.5.5.
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Em seu art. 209, art. 209, art. 209, art. 209, a LPI classifica, 
genericamentegenericamentegenericamentegenericamente, como concorrênciaconcorrênciaconcorrênciaconcorrência deslealdeslealdeslealdesleal
– para os fins de responsabilidade civil, no 
que tange a eventuais perdas e danos –, 

Concorrência Desleal Genérica

quaisquer atos de violação de quaisquer atos de violação de quaisquer atos de violação de quaisquer atos de violação de 
direitos de propriedade industrialdireitos de propriedade industrialdireitos de propriedade industrialdireitos de propriedade industrial. . . . 

5.5.5.5.

© Deborah Portilho 2005-2018

“tendentes a prejudicar a reputação prejudicar a reputação prejudicar a reputação prejudicar a reputação 
ou os negócios alheiosou os negócios alheiosou os negócios alheiosou os negócios alheios, a criar criar criar criar 

confusãoconfusãoconfusãoconfusão entre estabelecimentos estabelecimentos estabelecimentos estabelecimentos 
comerciais, industriais ou comerciais, industriais ou comerciais, industriais ou comerciais, industriais ou 

prestadores de serviçoprestadores de serviçoprestadores de serviçoprestadores de serviço, ou entre os entre os entre os entre os 
produtos e serviçosprodutos e serviçosprodutos e serviçosprodutos e serviços postos no 
comércio” (art. 209 da LPI).

Isso inclui quaisquer atos não atos não atos não atos não 
previstos na LPI previstos na LPI previstos na LPI previstos na LPI que sejam:
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Art. 209 da LPI Art. 209 da LPI Art. 209 da LPI Art. 209 da LPI 

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 atos de atos de atos de 
concorrência desleal não previstos nesta concorrência desleal não previstos nesta concorrência desleal não previstos nesta concorrência desleal não previstos nesta 
LeiLeiLeiLei, tendentes a prejudicarprejudicarprejudicarprejudicar a reputação ou a reputação ou a reputação ou a reputação ou 
os negócios alheiosos negócios alheiosos negócios alheiosos negócios alheios, a , a , a , a criar confusãocriar confusãocriar confusãocriar confusão entre 
estabelecimentos comerciais, industriais ou 
prestadores de serviço, ou entre os entre os entre os entre os 
produtos e serviços postos no comércio.produtos e serviços postos no comércio.produtos e serviços postos no comércio.produtos e serviços postos no comércio.
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§§§§ 1º 1º 1º 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 2º 2º 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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Concorrência 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 XIV, da LPI, 

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

Moda

De acordo com o 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

© Deborah Portilho 2005-2018

Forever 21 Gucci.
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Concorrência Concorrência Concorrência Concorrência 
Parasitária Parasitária Parasitária Parasitária 

5.a. 
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empresas no mesmomesmomesmomesmo segmento segmento segmento segmento 
com públicopúblicopúblicopúblico----alvo alvo alvo alvo distintodistintodistintodistinto

Concorrência Parasitária

cópia da identidade visual do cópia da identidade visual do cópia da identidade visual do cópia da identidade visual do 
produto/estabelecimentoproduto/estabelecimentoproduto/estabelecimentoproduto/estabelecimento

porém, com uso da uso da uso da uso da própriaprópriaprópriaprópria marcamarcamarcamarca

(espécie do gênero concorrência desleal) 
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http://amodelarcalcados.com.br/blog/2016/
02/inspiracao-longchamp/



© Deborah Portilho 2005-2018
http://intheircloset.com/aquazzura-wild-thing-
fringed-lace-up-suede-sandals © Deborah Portilho 2005-2018
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Ivanka Trump é processada 
por plágio pela marca de 
calçado Aquazzura

http://veja.abril.com.br/mundo/grife-italiana-acusa-filha-de-
donald-trump-de-plagio/

Aos 34 anos, Ivanka trabalha nos negócios da família  e fundou 
sua própria marca de acessórios em 2012 – desde então, já foi 
acusada de plágio algumas vezes.  (Com Estadão Conteúdo)

(Slaven Vlasic/Getty Images)
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Fonte da imagem: http://blogdafran.com/category/copia-ou-inspiracao/

Bolsa Celine original e “Versão” da C&A 
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http://www.ellaglamour.com.br/11e44a/scarpin-multi-colorido-valentino-inspired
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OMEGA

TECHNOS

Concorrência Desleal ??
Concorrência Parasitária ??
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Concorrência Desleal ??

Concorrência Parasitária ??

CARTIER TANK GUESS (Timex)
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Forma do relógio registrada no 
Brasil como Marca 3-D em nome 

de Cartier
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Mas, afinal,                         
essas empresas

CONCORRENTESCONCORRENTESCONCORRENTESCONCORRENTES

são 
ou não são
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A definição de Concorrência pela 
ótica do Marketing

A concorrência inclui todas as 
ofertas e substitutos rivais 
reais e potenciais que um 
comprador possa considerar.

Para Philip Kotler, a concorrência se 
divide em quatro níveis, que podem 
ser estabelecidos com base no grau 
em que produtos são passíveis de 
substituição.
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A definição de Concorrência pela 
ótica do Marketing

1. Concorrência de marcas

2. Concorrência setorial

3. Concorrência de forma

4. Concorrência genérica

© Deborah Portilho 2005-2018

1. Concorrência de marcas

“Uma empresa vê suas concorrentes como 
outras empresas que oferecem produtos e 
serviços semelhantes aos mesmos clientes              
por preços similares. 

A Volkswagen pode considerar a Toyota, a 
Honda, a Renault e outras fabricantes de  
carros de preço médio suas concorrentes.                    
Mas não pode se ver competindo com a 
Mercedes ou a Hyundai.” 

© Deborah Portilho 2005-2018

2. Concorrência setorial

“Uma empresa vê todas as empresas que 
fabricam o mesmo tipo de produto ou classe  
de produtos como suas concorrentes.

A Volkswagen pode considerar concorrentes 
todas as demais fabricantes de automóveis.”

KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São 
Paulo: Prentice Hall, 2005., p.36-37.
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3. Concorrência de forma

“Uma empresa vê todas as empresas 
fabricantes de produtos que oferecem o  
mesmo serviço como suas concorrentes.    

A Volkswagen pode considerar como 
concorrente não apenas as outras empresas 
automobilísticas, mas também os fabricantes 
de motocicletas, bicicletas e caminhões. “
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4. Concorrência genérica

“Uma empresa vê como suas concorrentes 
todas as empresas que competem pelo 
dinheiro dos mesmos consumidores.       

A Volkswagen pode considerar como 
concorrentes empresas que vendem bens de 
consumo duráveis, férias no exterior e novas 
residências.”

KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São 
Paulo: Prentice Hall, 2005., p.36-37.
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Então elas são 
CONCORRENTES... SETORIAIS!

Ou seja, essas empresas fabricam                            
o mesmo “tipo de produto ou

classe de produtos”?
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Então, pela perspectiva do INPI e 
também da OMPI*, elas são 

CONCORRENTES!

E as marcas dos produtos 
(RELÓGIOS) fabricados por essas 

empresas estão inseridas                     
na mesma classe da               

classificação marcária do INPI?
SIM!

*Organização Mundial da Propriedade Intelectual
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xxxx

OposiçãoOposiçãoOposiçãoOposição

Qual seria a Qual seria a Qual seria a Qual seria a decisãodecisãodecisãodecisão do do do do INPI?INPI?INPI?INPI?
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Justamente por isso, 
MUITOMUITOMUITOMUITO CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO com a 

fundamentaçãofundamentaçãofundamentaçãofundamentação
das ações judiciais que 

tratem de 
concorrência desleal e/ou 

de parasitismo!
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Assim sendo, mesmo que as 
empresas que “se inspiram” nos 
produtos e marcas alheias nãonãonãonão
tenham o mesmo público alvoo mesmo público alvoo mesmo público alvoo mesmo público alvo
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e mesmo que elas utilizem
suas próprias marcas suas próprias marcas suas próprias marcas suas próprias marcas nos

produtos “inspirados”, 
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(...) se elas comercializarem o 
mesmo gênero de produtos, elas 

são, simsimsimsim, concorrentes.

Concorrentes de nível 2, ou Concorrentes de nível 2, ou Concorrentes de nível 2, ou Concorrentes de nível 2, ou 
“setoriais”, “setoriais”, “setoriais”, “setoriais”, mas ainda assim 

concorrentesconcorrentesconcorrentesconcorrentes, para os efeitos dos 
arts. 208, 209 e 210 da LPI.
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Por isso, JAMAISJAMAISJAMAISJAMAIS confunda o

CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA CONCORRÊNCIA PARASITÁRIAPARASITÁRIAPARASITÁRIAPARASITÁRIA
(espécie do gênero Concorrência Desleal Concorrência Desleal Concorrência Desleal Concorrência Desleal 

GenéricaGenéricaGenéricaGenérica - art. 209 da LPI)!                                                 !                                                 !                                                 !                                                 

com a

CRIME de CONCORRÊNCIA DESLEAL CONCORRÊNCIA DESLEAL CONCORRÊNCIA DESLEAL CONCORRÊNCIA DESLEAL 
(art. 195, III, que prevê o desvio de clientela 

por meio fraudulento)
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Mas e se for um caso assim ??
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Aproveitamento  
Parasitário 

(“Carona”, sem concorrência)

6.6.6.6.
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empresas em segmentos 
TOTALMENTE distintos

Aproveitamento Parasitário

cópia da                                        

marca ou/identidade visual do
produto/estabelecimento

(espécie do gênero enriquecimento ilícito)
6.6.6.6.
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FONTE:  abpi.empauta.com Brasília, 29 de dezembro de 2008  pg.7 e 8

Aproveitamento Parasitário

“ (...) Essa tese defende ser vedado a uma pessoa 
fazer uso de uma marca de prestígio pertencente a 
terceiro, tirando proveito dessa fama, em serviços 
ou produtos particulares seus, ainda que eles 
atinjam diverso segmento do mercado, ou seja, 
ainda que a marca ‘parasita’ nãonãonãonão seja diretamente 
concorrente da marca famosa copiada.”
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Aproveitamento Parasitário

http://academico.direito- rio.fgv.br/wiki/Concorr%C3%AAncia_desleal%3B

... no aproveitamento parasitário,                                                  
“o parasita se aproveita de um elemento atrativo                   
de clientela de terceiro (que não é seu concorrente),
sem necessariamente prejudicar                                                    
e desviar consumidores deste.”   
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 Art. 187 Art. 187 Art. 187 Art. 187 –––– Também comete ato ilícito o titular 
de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo                  
seu fim econômico ou social, pela boa-fé 
ou pelos bons costumes.

Código Civil (Lei 10.406/2002):

 Art. 884 Art. 884 Art. 884 Art. 884 –––– Aquele que, sem justa causa, se 
enriquecer à custa de outrem, será obrigado              
a restituir o indevidamente auferido, feita a 
atualização dos valores monetários.
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E este ?
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No ano seguinte... PARCERIA
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PARCERIA
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Brinquedos para animais 
(“pet toys”)
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PARÓDIA !
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http://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/lvmh-loses-legal-case-spoof-brand-my-other-bag-10307154/
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PARÓDIA
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http://www.vogue.co.uk/news/2016/01/27/louis-vuitton-trademark-and-copyright-claims-my-other-
bag
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Hermès v. Thursday Friday 
A u g u s t  1 ,  2 0 1 1  T F L  

http://www.thefashionlaw.com/home/hermes-v-thursday-friday
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http://www.thefashionlaw.com/home/how-exactly-is-this-bag-legal
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Hermès Kelly bag (left) & Mawi's "Thief" bag (right)

http://www.thefashionlaw.com/ho

me/how-exactly-is-this-bag-legal

Cont. 

© Deborah Portilho 2005-2018

E estes?
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Violação de Direito Autoral???

Concorrência Desleal ??
Concorrência Parasitária ??
Aproveitamento Parasitário???

Paródia ???
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Licença de uso



© Deborah Portilho 2005-2018

Isto é PARÓDIA !!

© Deborah Portilho 2005-2018

Isto NÃO!!
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Conclusão: 

É preciso PROTEGER 
os seus ativos de PI, 
incluindo todas as 
características 
distintivas
dos produtos e serviços,
sempre que possível registrando-as 
como Marca, com reivindicação                     
de cores,...
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... e, principalmente,                     
IMPEDIR todo e                             
qualquer USO INDEVIDO                                          
por terceiros não autorizados,
buscando sempre a 
FUNDAMENTAÇÃO APROPRIADA
para as ações de infrações de 
Direitos de PI!
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https://www.facebook.com/groups/CursoFashionLaw/
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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 em 2016 a D.Portilho Sociedade de Advogados. 
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