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Honorário de advogados
A 3a Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) aumentou de R$
800 para R$ 20 mil os honorários
fixados a advogados de uma ação
envolvendo indenização de R$ 894
mil — valor que, atualizado, passa
de R$ 1 milhão. O Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS)
havia considerado o valor dos ho-
norários adequado, porque a deci-
são interlocutória conseguida pe-
los advogados apenas impediu a
desconsideração da personalida-
de jurídica da empresa. “Não se ig-
nora o fato de que, no particular, o
trabalho executado pelo advoga-
do em prol dos recorrentes foi re-
duzido, limitando-se à inclusão,
na própria contestação da empre-
sa ré, de preliminar de ilegitimida-
de passiva”, considerou a ministra
Nancy Andrighi. “Entretanto, o
trabalho do advogado não se res-
tringe à elaboração das peças pro-
c e s s u a i s .” Para a ministra, cabem
ao advogado diversas outras pro-
vidências, como realizar reuniões
com o cliente, analisar a docu-
mentação apresentada na petição
inicial e aquela que irá instruir a
defesa, por exemplo.

Ação do Ministério Público
Uma ação civil pública contra a
Fiat Automóveis foi julgada na 2a

Vara do Trabalho de Betim dez
anos depois de ajuizada. Isto por-
que uma sucessão de recursos,
além de um mandado de seguran-
ça impetrado pela Fiat, levaram o
processo até as instâncias superio-
res para o julgamento das ques-
tões preliminares e prejudiciais
suscitadas, o que retardou o julga-
mento do mérito da ação. Por
meio dela, o Ministério Público do
Trabalho denunciou várias irregu-
laridades praticadas pela empresa
quanto à duração da jornada e in-
tervalos. Por essas razões, pediu o
cumprimento de obrigações de fa-
zer, além do pagamento de inde-
nização por danos morais coleti-
vos. O caso foi analisado pela juíza
substituta Aline Queiroga Fortes
Ribeiro, que, mesmo reconhecen-
do a mudança de comportamento
da ré ao longo dos anos, julgou a
ação parcialmente procedente. “O
quadro fático apresentado em
2002 não é mais o que se verifica
na atualidade” , afirmou a magis-
trada. Com base nas provas do
processo e em inúmeros outros ca-
sos julgados, a juíza reconheceu
que a empresa implementou di-
versas mudanças ao longo dos
anos, adaptando-se melhor à le-
gislação. No entanto, o passar dos
anos não retirou a necessidade e
utilidade da tutela inibitória pre-
tendida pelo Ministério Público
do Trabalho. Isto porque, confor-
me esclareceu a julgadora, o obje-
tivo da ação inibitória é preservar
a dignidade da pessoa humana e
assegurar condições mínimas de
trabalho. Diante de todas as cons-
tatações no processo, a magistra-
da deferiu a tutela inibitória e de-
terminou que a Fiat se abstenha de
exigir trabalho extraordinário de
seus empregados acima de duas
horas diárias, e também de conce-
der intervalo intrajornada inferior
a uma hora diária e inferior a 11
horas consecutivas entre duas jor-
nadas. Ela também entendeu que
ocorreu o dano moral coletivo ca-
racterizado pela transgressão an-
terior aos direitos trabalhistas.

Trabalho em feriados
O Sindicato do Comércio Varejista
de Itapetininga (SP) conseguiu
anular cláusulas de acordos coleti-
vos firmados entre o Sindicato dos
Empregados do Comércio de Ita-
petininga, Tatuí e Região e duas
empresas sobre o trabalho no co-
mércio local em feriados. Segundo
a decisão da Seção Especializada
em Dissídios Coletivos (SDC) do
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), somente por meio de con-
venção coletiva de trabalho se po-
de regulamentar essa matéria. O
Sindicato Varejista ajuizou no TST
ação declaratória de nulidade de
acordos coletivos por entender
que os acordos entre o sindicato
dos empregados e empresas locais
teriam irregularidades.

Justiça impede uso de marcas da Bombril
Arthur Rosa
De São Paulo

A Bombril está conseguindo na
Justiça impedir concorrentes de
usar as expressões “bril” e “brill”
em produtos de limpeza. Em
duas recentes decisões do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo (TJ-SP),
os desembargadores levaram em
consideração que os sufixos fo-
ram registrados como marcas e
que mesmo expressões parecidas
— como “b r i o” e “br yo” — pode -
riam confundir o consumidor.

A fabricante ingressou com
ações nas esferas federal e esta-
dual contra 25 indústrias de lim-
peza e higiene pessoal. Na fede-
ral, a Bombril pede a anulação de
marcas. Na estadual, que deixem
de ser usadas no varejo, além de
danos materiais e patrimoniais.

Nas ações, a Bombril alega
que, se as expressões “bril” e
“brill” fossem de uso comum, o
Instituto Nacional da Proprieda-
de Industrial (INPI) não teria
concedido seus registros como
marcas. “O uso de expressões
que imitem ou reproduzam as
marcas da Bombril gera desvio
de clientela, ficando caracteriza-
da a concorrência desleal”, diz a
advogada Ana Paula Brito, do es-
critório Montaury Pimenta, Ma-
chado & Vieira de Mello, que de-
fende a Bombril.

No Tribunal Regional Federal
(TRF) da 2a Região, a Bombril
obteve decisão pela nulidade
das marcas “b r i o”, “super brio” e
“br yo”, registradas pela concor-
rente Cera Ingleza.  A 2a Tu r m a
seguiu o voto do desembarga-
dor Messod Azulay Neto. O rela-
tor, desembargador André Fon-
tes, ficou vencido no caso.

Para Azulay Neto, “a escolha
das expressões ‘b r i o’ e ‘br yo’ para
distinguir produtos do mesmo
segmento de mercado — em
meio a milhares de outras que

Tr i b u t á r i o Companhia foi autuada
em aproximadamente R$ 3 bilhões

Conselho
mantém
multa contra
Pet robras

RUY BARON/VALOR

Paulo Riscado: custo não era despesa obrigatória e não poderia ter sido deduzido do Imposto de Renda

Thiago Resende
De Brasília

A Pe t r o b r a s perdeu na esfera
administrativa um julgamento
em que se defendia de uma co-
brança bilionária da Receita Fe-
deral. O Va l o r apurou que o pro-
cesso envolve uma autuação em
torno de R$ 3 bilhões, incluindo
multa e juros. O caso foi analisa-
do ontem pelo Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais
(Carf) – tribunal administrativo
onde os contribuintes discutem
autuações fiscais. A decisão foi
por voto de desempate e ainda
cabe recurso na própria Corte.

A empresa foi autuada por su-
posta dedução indevida da base
de cálculo do Imposto de Renda
(IR) e da Contribuição Social so-
bre o Lucro Líquido (CSLL). A pe-
troleira registrou como despesa
um aporte de aproximadamente
R$ 6 bilhões ao plano de previ-
dência complementar dos fun-
cionários da estatal (Petros).

Até 2002, os funcionários que
ingressavam na empresa eram
beneficiados pelo plano de pre-
vidência complementar do mo-

delo benefício definido, no qual
o empregado da Petrobras sabe o
valor que receberá durante o pe-
ríodo de aposentadoria.

“Em função de reajuste, de cor-
reção, de revisão do custo atuarial,
havia uma dívida do plano Petros
com os beneficiários. O plano não
conseguiria arcar com aquele cus-
to sozinho e, portanto, foi necessá-
rio um aporte dos patrocinadores
[no caso, a Petrobras]”, afirmou o
chefe da Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN) no Carf,
Paulo Riscado.

Ele defende que a Petrobras
“não tinha obrigação de fazer” o
aporte. Esse custo não era uma
despesa obrigatória e, portanto,
não poderia ter sido deduzido
do Imposto de Renda.

Riscado argumenta que, em
caso de déficit na previdência
complementar, a dívida deve ser
paga de maneira proporcional,
ou seja, com a divisão de custo
entre os beneficiários e a empre-
sa. Segundo o procurador, como
a Petros está sujeita à Lei Comple-
mentar no 108 de 2001, as duas
partes deveriam colocar recur-
sos, mas o “d i s p ê n d i o” foi todo

da Petrobras, mesmo sem ser
obrigada a isso.

Em abril, a análise desse caso
foi adiada a pedido da PGFN por-
que uma autuação semelhante
contra a Petrobras foi julgada pe-
lo órgão em 2010, mas a decisão
ainda não tinha sido publicada.

De acordo com a Fazenda Na-
cional, a petroleira havia perdido
o processo na ocasião e, portanto,
gostaria de usar o entendimento
anterior nesse caso. Na época, os

advogados da estatal disseram
que a previdência complementar
da empresa é regida pela lei cita-
da pela PGFN. No entanto, afir-
maram que o aporte não se carac-
teriza como contribuição ordiná-
ria ou extraordinária, o que per-
mitiu a dedução do valor da base
de cálculo dos tributos.

O ajuste no plano foi feito após
acordo entre a empresa e o sindi-
cato dos funcionários, que havia
ingressado com uma ação judi-

cial pedindo o aporte, como ar-
gumentou a defesa da Petrobras.

Os conselheiros do Carf enten-
deram que o aporte da Petrobras
não era uma despesa necessária
e, assim, a empresa não poderia
ter abatido os gastos na base de
cálculo do IR e da CSLL. O julga-
mento foi na 1a Turma Ordinária
da 1a Câmara da 1a Seção do Carf.
A Petrobras ainda poderá recor-
rer à Câmara Superior da 1a Se -
ção do órgão.

poderiam ser extraídas da nossa
língua — parece-me não ter ou-
tro objetivo, senão o de aderir à
marca da apelante (sonora e gra-
ficamente) para com ela se con-
fundir, aproveitando-se de sua
fama e prestígio no mercado”.

Com base nessa decisão, o Tri-
bunal de Justiça paulista decidiu
impedir a comercialização de
produtos da Cera Ingleza. Mas
negou pedido de danos mate-
riais e patrimoniais. O relator do
caso, desembargador Vito Gu-
glielmi entendeu que as marcas
da concorrente da Bombril esta-
vam devidamente registradas no
INPI, “não se podendo falar, daí,
na conduta da ré como contrária
ao ordenamento jurídico”.

A Cera Ingleza vai recorrer da
decisão ao Superior Tribunal de
Justiça (STJ). A fabricante alega
no processo que, além de não
existirem nos autos quaisquer
documentos que demonstrem
prejuízos sofridos pela Bombril,
“a diferenciação gráfica em rela-
ção às expressões ‘bril’ e ‘brill’,
bem como fonética (bri-o) , por
se tratar de palavra dissílaba e
não monossílaba, lhe conferem
suficiente distintividade para
afastar o risco de associação in-
devida, por parte do consumi-
dor, quanto à procedência dos
produtos”. “Todo mundo usa es-
sa expressão”, afirma o advogado
Frederico Franco Orzil, que de-
fende a Cera Ingleza.

No TJ-SP, a Bombril também
conseguiu impedir o uso da mar-
ca “magic brill” pela concorrente
Crivialli Indústria de Produtos de
Higiene e Limpeza. Para o desem-
bargador Francisco Loureiro, re-
lator do caso na 1a Câmara de Di-
reito Empresarial, o sufixo “bril”
“se tornou sinônimo de qualida-
de e confiança na área de produ-
tos de limpeza e o aproveitamen-
to deste prestígio por terceiro,
que não contribui para o desen-

volvimento da marca, constitui
flagrante caso de concorrência
desleal e, ainda que não provo-
que desvio de clientela, de con-
corrência parasitária”.

O desembargador negou, no
entanto, o pedido da Bombril
contra outra marca da Crivialli, a
“magic brilho”. Para ele, “a pala-
vra brilho corresponde a um
mero descritivo de característi-
cas comuns, ou ao menos espe-

radas, de produtos desta catego-
r i a”. O relator também foi con-
trário à concessão de danos ma-
teriais e patrimoniais. “Não há
nos autos evidências e nem pro-
va razoável de que a conduta da
ré obstou a autora de auferir lu-
cro com seus produtos ou que
resultou em um substancial di-
minuição na demanda de seus
produtos no mercado”, diz Lou-
reiro na decisão.

Em relação à marca “magic
brill”, de acordo com a advoga-
da Ana Paula Brito, que defende
a Bombril, foi fechado um acor-
do com a concorrente para a re-
tirada gradual dos produtos do
mercado. Procurado pelo Va l o r ,
o escritório Casagrande & Advo-
gados Associados, que represen-
ta a Crivialli no processo, não
deu retorno até o fechamento
da edição.

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
.

Rectangle

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 set. 2012, Legislação & Tributos, p. E1.




