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Açaí não é mais propriedade da japonesa K.K. Eyela Corporation 
 
Depois da notícia de que o açaí, fruto típico da Amazônia, deixou de ser marca de propriedade 
da empresa japonesa K.K. Eyela Corporation, advogadas explicam como foi possível tal 
decisão. O registro foi cancelado por ordem do escritório de registro de marcas do Japão, 
Japan Patent Office, no início deste mês, mas cabe recurso da empresa em 30 dias. 
 
A advogada Juliana Viegas, que integra o conselho diretor da Associação Brasileira de 
Propriedade Industrial, explica que o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) 
elenca todas as hipóteses em que uma marca não pode ser registrada. Dentre essas hipóteses 
está a possibilidade de a marca poder ser formada a partir de palavras inventadas, ou por 
palavras de uso comum. De acordo com esse artigo, não podem ser registrados como marca 
brasões, armas, bandeiras. Está proibida também qualquer reprodução ou imitação de 
elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de 
terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.  
 
Para ela, a discussão se deu em torno do uso da palavra açaí, que, por ser de uso comum, não 
pode ser de propriedade da empresa japonesa. "A empresa japonesa a registrou como marca, 
mas ela é de uso comum no Brasil. Se alguém tivesse que exportar, não poderia escrever no 
rótulo do produto tal nome. Uma empresa estaria sujeita a uma penalidade que depende da 
legislação local de onde tenha sido registrada, no caso, o Japão", explica.  
 
Segundo Juliana Viegas, de acordo com o princípio da especialidade, cada marca identifica 
produtos dentro de uma classe específica internacional. "Você pode registrar essa marca para 
automóveis, mas não pode usá-la para qualquer produto que derive do açaí", explica. Para ela, 
todas as leis internacionais têm os mesmos princípios que a lei japonesa com relação à 
propriedade industrial. "Esse é um dos princípios que suportam o nosso sistema de 
propriedade industrial e para pedir o cancelamento junto ao Japan Patent o governo brasileiro 
teve que se basear na lei japonesa".  
 
A advogada Michele Ischiara, do escritório Moreau Advogados, em São Paulo, diz que a 
questão não está ligada ao princípio de especialidade, de acordo com o qual uma marca está 
ligada e protegida dentro de um nicho mercadológico para produtos idênticos ou afins. "A 
questão não diz respeito ao principio em si, mas ao fato do produto ser de origem brasileira e 
ter o registro da marca descritiva, sem originalidade, o que é proibido pela lei brasileira", 
afirma.  
 
De acordo com a advogada, são dois os critérios básicos para que uma empresa registre um 
determinado produto: a novidade e a presença da originalidade. "A marca precisa ter novidade 
e ser original para que o consumidor evite a confusão na escolha de produtos ou serviços".  
 
Ela destaca o inciso VI do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial para justificar a decisão 
do escritório de registro de marcas do Japão. "Esse dispositivo mostra que um sinal descritivo 
não é registrado como marca", Michele Ischiara. Segundo o artigo, fazem parte dos sinais não 
registráveis como marca os que são comuns ou simplesmente descritivos, quando têm relação 
com o produto ou serviço a distinguir; ou até mesmo o empregado para designar uma 
característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade 
e época de produção ou de prestação do serviço.  
 
Na avaliação da advogada, mesmo não sendo mais proprietária da marca Açaí, K.K. Eyela 
Corporation pode não vir a reivindicá-la de novo. "O processo administrativo pede o 
cancelamento da marca e, por lei, existe um prazo para o recurso. Mesmo assim, imagino que 
a empresa não tenha argumentos para recuperar a marca e é possível que ela desista disso. 
Tudo depende dos trâmites internacionais", disse Michele Ischiara. 
 



No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) regula marcas e patentes por 
meio de um pedido de registro, no qual devem constar o nome do produto, o tipo de 
apresentação (nominativa, mista ou figurativa), a classe e especificação de produtos. Mediante 
a apresentação desses documentos, o órgão decide se defere ou não o pedido. Caso haja 
indeferimento, o pedido de registro será arquivado. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 23,24 e 25 de fev. 2007. Direito & Justiça, 
p.B7.  


