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Deve-se tomar cuidado também com os milhares de boletos de cobrança enviados por dia, da 

parte de empresas que no geral nem mesmo existem 

 

As empresas brasileiras devem ficar atentas aos diversos golpes que estão sendo aplicados no 

mercado, principalmente na Internet. O alerta é do escritório de Propriedade Industrial Toledo 

Corrêa Marcas e Patentes de Campinas. Segundo o advogado e sócio do escritório, José 

Henrique Toledo Corrêa, a criatividade dos golpistas é tamanha que e-mails de falsos 

escritórios de propriedade industrial, sediados na China, têm sido enviados às empresas 

brasileiras notificando que as marcas dessas empresas estariam sendo registradas em nomes 

de terceiros e informam sobre a vulnerabilidade da propriedade dessas marcas brasileiras 

naquele país.  

 

Nesses e-mails, as empresas chinesas pedem a confirmação imediata sobre o interesse da 

empresa brasileira pelo registro da sua marca na China, caso contrário, isso configuraria o 

desinteresse por esse registro. "Eles estão mandando e-mails para as empresas avisando que 

tem marcas sendo registradas ou ainda uma questão que impressiona mais, que é o fato da 

extensão do domínio China, Hong Kong, Taiwan, Índia e Coreia. Os golpistas apontam no e-

mail que a empresas necessita de um domínio na extensão de um desses países. O empresário 

fica apavorado e pensa: vão fechar o meu mercado lá. Mentira, pois o teu domínio é mundial e 

não precisa ter um domínio em cada país. Acabam pagando e perdendo dinheiro". 

 

Essas comunicações em geral são feitas por empresas de fachada, que têm apenas o interesse 

em receber por um serviço que nunca será executado. Nesses e-mails também são 

questionados os domínios na Internet de empresas brasileiras e a necessidade de se fazer o 

registro. Os advogados da Toledo Corrêa recomendam muita atenção e cautela, antes de 

tomar qualquer atitude que possa trazer prejuízo financeiro para as empresas brasileiras. Eles 

explicam que essas empresas, nos últimos meses, têm recebido esses e-mails de diferentes 

escritórios sediados na China, o que indica uma prática disseminada no mercado. 

 

Outro tipo de golpe antigo, do qual as empresas são vítimas e muitas inadvertidamente 

acabam pagando boletos recebidos para pagamentos de publicações que se autodenominam 

Guia de Marcas, Edição Anual de Marcas e Patentes ou Divulgação Anual de Marcas e Patentes. 

Segundo o advogado José Henrique Toledo Corrêa são publicações de fachada, que têm como 

único objetivo angariar dinheiro de forma ilegal. "Toda semana me liga alguém e diz que 

recebeu um boleto e me pergunta pago ou não pago? Você imagina que existem milhares de 

boletos enviados por dia e que existem milhares de empresas no Brasil. Se 1% pagar este 

pessoal fatura uma grana alta", comenta. José Henrique Toledo Corrêa, acrescenta que essas 

publicações se aproveitam da boa fé das pessoas. "Esclarecemos tanto aos nossos clientes, 

como ao público em geral, que essas publicações são ilegais e algumas delas nem existem de 

fato, apenas têm o objetivo de arrecadar dinheiro de forma fraudulenta, criando falsos guias 

que não garantem nenhuma titularidade para o pagamento da marca da empresa", enfatiza. 

José Henrique Toledo Corrêa informa que a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade 

Industrial (Abapi) entrou na Justiça contra a publicação fraudulenta desses guias de marcas e 

patentes no Brasil e recentemente o juiz da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Luiz 

Roberto Ayoub, com parecer favorável do Ministério Público, considerou ilegal a prática 

combatida por meio dessa ação. "Nesse sentido, a ABAPI mantêm-se vigilante e atenta às 

práticas que agridem a dignidade da profissão e interferem diretamente nos serviços prestados 

pelos agentes da Propriedade Industrial", explicou. Os advogados da Toledo Corrêa 

acrescentam que o próprio site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(www.inpi.gov.br/), traz a informação que a única publicação oficial da autarquia é a Revista 

da Propriedade Industrial - RPI, disponível, em formato eletrônico, em pdf, no portal da 

Instituição. Outras publicações divulgadas, como "Edição Anual de Marcas e Patentes" e "Guia 

de Marcas Registradas Junto ao INPI", não são do INPI. Autarquia federal vinculada ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o INPI é responsável por 

registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de 

tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho 
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industrial e indicações geográficas. Os advogados afirmam que todos os escritórios de Marcas 

e Patentes do Brasil devem promover uma grande campanha de esclarecimento junto às 

empresas. De acordo com José Henrique, essas empresas de fachada tem endereço falso, 

CNPJ falso, o que torna muito difícil e até impossível acioná-las juridicamente. No caso de 

empresas falsas no exterior, como uma empresa brasileira que tenha sido ludibriada pode 

denunciar? Sempre que houver dúvida, não pagar e entrar em contato com um advogado ou 

um contador. "Quem emite boleto é o escritório que presta serviço à empresa", acrescenta. 

Para maiores esclarecimentos sobre essas cobranças indevidas e e-mails sobre registro de 

marcas na China, a Toledo Corrêa Marcas e Patentes fica à disposição para esclarecimentos, 

através do telefone (19) 3232-0244. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 25 ago. 2011. Caderno C, p. C2. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.




