
A combinação entre expansão
econômica e o grande interes-
se de empresas estrangeiras pe-
lo Brasil vem fazendo crescer
os cuidados com a propriedade
intelectual.

Marcas, patentes e desenho
industrial saíram do campo dos
conceitos abstratos e se torna-
ram ativos cada vez mais valori-
zados. E, quando se trata de pre-
servá-los, é preciso estar atento
aos detalhes. Literalmente.

Um exemplo disso pode ser
encontrado numa das mais re-
centes disputas judiciais do
país no campo da propriedade
intelectual. A briga começou
por causa de uma simples five-
la de sandália.

A empresa californiana Sou-
th Cone, fabricante dos calça-
dos Reef, acusou a brasileira N
Martiniano, que fabrica os cal-
çados Dharma, de copiar e uti-
lizar indevidamente o desenho
industrial do assessório em
seus produtos.

A ação foi julgada procedente
pelo juiz Thomaz Carvalhaes
Ferreira, de Franca, no interior
de São Paulo, e confirmada pe-
los desembargadores da 9ª Câ-
mara de Direito Privado do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo.

A Justiça determinou que a N
Martiniano pare de fabricar, co-
mercializar e manter em esto-
que as fivelas, explica Sérgio
Nery, advogado do escritório

Montaury Pimenta, Machado &
Vieira de Mello, que represen-
tou os americanos na ação.

“O uso indevido do desenho
industrial das fivelas caracteri-
zou concorrência desleal.”

A empresa brasileira tam-
bém terá de pagar uma indeniza-
ção à americana. O valor será
definido em breve. O cálculo le-
vará em consideração as vendas
que a empresa registrou duran-
te o período em que usufruiu ile-
galmente da marca (ver mais na
matéria ao lado).

O caso das fivelas pode ser pi-
toresco, mas está longe de ser
um fato isolado no segmento de
moda e confecção.

Cada vez mais cobiçado pelas
grandes grifes mundiais, o mer-
cado brasileiro entra no radar
também quando o assunto é pre-
venção com a marca.

“O segmento de moda está
descobrindo como se proteger e
também como obter proveito
econômico com o licenciamen-
to de seus produtos e marcas”,
afirma Tatiana Campello, sócia
responsável pela área de pro-
priedade intelectual do escritó-
rio Demarest & Almeida.

Um exemplo desse movimen-
to, diz Tatiana, é que a maior
parte dos contratos de explora-
ção de marca já possui cláusula
de arbitragem.

Esse modelo é utilizado para
evitar a morosidade do Poder
Judiciário e contar com árbi-
tros especializados em even-
tuais conflitos.

A preocupação em ter mar-
cas, patentes ou produtos imita-
dos não é apenas de empresas
que já estão no mercado brasilei-
ro. Os cuidados começam antes
para algumas. Companhias com
planos concretos de chegar ao
país procuram advogados em
busca de prevenção.

“Há marcas que já sofrem pi-
rataria antes mesmo de ter ope-
rações por aqui”, diz André Oli-
veira, sócio do escritório Da-
niel Advogados.

A lição de casa dos advoga-
dos que tentam evitar esses pro-

blemas também inclui consul-
tas semanais ao cadastro do Ins-
tituto Nacional da Propriedade
Industrial (Inpi) — para saber se
há concorrentes registrando
marcas ou patentes com nomes
similares — e acesso às redes so-
ciais, explica o especialista.

As marcas mais sujeitas a imi-
tações ou desenvolvimento de
nomes similares são de setores
ligados a alimentação.

Segundo Sérgio Nery, do
Montaury Pimenta, Machado &
Vieira de Mello, empresas como
o Burger King são alvo frequen-
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A recente disponibilização pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) de dados sobre
mandados de prisão joga luz sobre um dos
grandes problemas da Justiça brasileira: a
impunidade.

De acordo com um levantamento realiza-
do com dados de 17 Estados e Distrito Fede-
ral, disponíveis pela internet no Banco Na-
cional de Mandados de Prisão, cerca de 500
mil mandados de prisão permanecem em

aberto nesses locais. O Sudeste é a região
campeã, com 360 mil ordens judiciais.

Apesar de não se saber exatamente a
quantidade de criminosos ou suspeitos a
que se referem, e de apenas 12 tribunais esta-
rem alimentando o sistema com informa-
ções sobre mandados expedidos depois de
16 de janeiro, os números dão uma noção so-
bre a ineficiência no cumprimento das deci-
sões, resultando em extensa impunidade.

Muitas vezes falta estrutura para a polícia
conseguir cumprir todos os mandados judi-
ciais. Em outros casos, o problema é que o
paradeiro dos procurados é desconhecido
ou eles fogem para outros Estados. A demo-
ra em punir culpados leva frequentemente à
prescrição dos crimes.

Desamparada, a sociedade assiste com
um sentimento de revolta a uma profusão
de crimes sem punição e ao desfile pelas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 28.




