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Em decisão recentemente publicada, o Tribunal de Justiça do estado de
São Paulo impediu liminarmente que determinada empresa, que se apre-
senta ao mercado como Uai in box — focada na venda de alimentos regio-
nais (mineiro e baiano) acondicionados em caixinha de papel de formato
delivery —, continue a utilizar de elementos que já identificam a marca e
o signo (desenhos industriais) da China in box, da Trend Foods Franquea-
dora Ltda. Em voto muito bem justificado, o relator desembargador Ênio
Santarelli Zuliani, acompanhado integralmente pelos desembargadores
Teixeira Leite e Francisco Loureiro, expressou que a metodologia utiliza-
da “caracteriza um atentado ao valor patrimonial da marca obtida com a
presteza do trabalho desenvolvido, sem contar com o investimento apli-
cado para que a notoriedade de uma expressão nova obtivesse a notorie-
dade que distingue o produto China in box” Isto é, não se discutiu nessa
ação judicial a exclusividade ao nome do país (China), até mesmo porque
alimentos regionais não se confundem com os típicos da culinária chine-
sa. Debateu-se sim se o fato de uma empresa apresentar-se como explo-
radora de comida mineira — a ponto de introduzir expressão que é pró-
pria do folclore mineiro (o uai) — seria razão suficiente para aproveita-
mento dos signos alheios. A pendenga dirigiu-se à verdadeira essência
da marca, quer dizer, o in box.

Na sequência, o Tribunal explicou os porquês de seu entendimento e se-
gregou duas vertentes da propriedade industrial a serem respeitadas. Em
primeiro lugar, deve-se sempre prestigiar o ponto de vista do consumidor,
que não pode ser induzido a erro pela confusão mercadológica. Noutras pa-
lavras, ainda que os cardápios sejam regionalizados (comida mineira x co-
mida chinesa), o consumidor não estaria isento de confundir, no momento
da escolha, o produto das duas empresas. Mais especificamente, o consumi-
dor poderia imaginar que a Uai in box é uma ramificação da China in box e,
assim, adquirir equivocadamente uma mercadoria estranha a seu desejo.

Em segundo lugar, deve-se igualmente preservar o patrimônio daquela
que investiu pela unicidade de sua marca. Entendeu-se que decisão em
contrário permitiria que outras empresas de fast food utilizassem o princi-
pal identificador do produto da China in box, abrindo-se as portas para
uma ideologia parasitária.

Nada impede assim que os serviços delivery empreguem padrões co-
muns de embalagem, mas, por outro lado, não se pode cogitar como lícita
a utilização dos mesmos desenhos registrados por terceiros: “Uma pizza de-
verá ser entregue dentro de uma caixa redonda e não há como privilegiar
aquele que fez o primeiro desenho desse material; diferente, contudo, do
produto da autora, que obedece a um desenho original e totalmente novo
na área, competindo a quem desejar explorar tal segmento investir para en-
contrar fórmula distinta”. Caso não cumpra a decisão, a Uai in box pagará
multa de R$ 5 mil ao dia. ■

Presidente do Conselho de Administração Maria Alexandra Mascarenhas Vasconcellos
Diretor-Presidente José Mascarenhas
Diretor Executivo Ricardo Galuppo

Publisher Ricardo Galuppo
Diretor de Redação Joaquim Castanheira
Diretor Adjunto Octávio Costa

Editores Executivos Adriana Teixeira,
Gabriel de Sales, Jiane Carvalho
redacao@brasileconomico.com.br

BRASIL ECONÔMICO
é uma publicação da Empresa
Jornalística Econômico S.A.

Redação - Avenida das Nações Unidas, 11.633 - 8º andar
CEP 04578-901, Brooklin, São Paulo (SP)

Sede - Rua Joaquim Palhares, 40
Torre Sul - 7º andar - Cidade Nova – CEP 20260-080
Rio de Janeiro (RJ)
Fones (21) 2222-8701 e 2222-8707

CONTATOS:
Redação - Fone (11) 3320-2000 - Fax (11) 3320-2158
Administração - Fone RJ (21) 2222-8050 - SP (11) 3320-2128
Publicidade - Fone RJ (21) 2222-8151 - SP (11) 3320-2182

Atendimento ao assinante/leitor
Rio de Janeiro (Capital) - Fone (21) 3878-9100
São Paulo e demais localidades - Fone 0800 021-0118
De segunda a sexta-feira - das 6h30 às 18h30
Sábados, domingos e feriados - das 7h às 14h
www.brasileconomico.com.br/assine
assinatura@brasileconomico.com.br

Condições especiais para pacotes e projetos corporativos
assinaturascorporativas@brasileconomico.com.br
Fone (11) 3320-2017
(circulação de segunda a sexta, exceto nos feriados nacionais)

Central de Atendimento ao Jornaleiro
Fone (11) 3320-2112

Impressão
Editora O Dia S.A. (RJ)
Diário Serv Gráfica & Logística (SP)

GUILHERME ABDALLA
Advogado, mestre em filosofia e teoria geral
do direito pela Universidade de São Paulo

Nos próximos anos, a China deixará de ostentar a liderança absoluta na fabrica-
ção e na distribuição de produtos falsificados. Ao adotar uma linha de desenvol-
vimento de produtos a partir de produtos já existentes, com o emprego de cria-
tividade e eventual aperfeiçoamento de tecnologias, a China se tornará a maior
potência econômica e tecnológica do mundo e ocupará o topo no “ranking” de
depósito de patentes e de registro de marcas. Obviamente, esse fenômeno será
potencializado pelo fator multiplicador denominado “China”, tendo em vista a
crescente economia e a imensa população economicamente ativa, sedenta por
melhores condições de trabalho e renda. Além disso, pressões internacionais
por uma maior proteção aos direitos de propriedade intelectual também contri-
buirão para essa mudança de mentalidade. Nesse sentido, já é possível notar
um lento (mas positivo) processo de legalização interna, capacitação, aparelha-
mento e estruturação dos órgãos de registro, fiscalização e repressão.

No mais, as perdas oriundas das ações mundiais de combate à pirataria, grada-
tivamente comprometem o balanço das indústrias chinesas que, ao mesmo tem-
po, já adquiriram know-how suficiente para a produção em massa de qualquer
categoria de produto existente na indústria, sem que qualquer ilícito no campo
da propriedade intelectual tenha que ser cometido. Ainda que esses novos ru-
mos estejam distantes, o sensível crescimento da indústria ilegal em outros paí-
ses, entre os quais o Brasil, tende a alterar profundamente o cenário atual. Nos
últimos cinco anos houve um “boom” da indústria nacional voltado à fabricação
de produtos assinalados por marcas famosas, em especial em vestuário, artigos
de luxo, acessórios, calçados, material escolar, autopeças, bebidas, medicamen-
tos, entre outros setores que abrangem produtos de alto valor agregado. Polos in-
teiros de falsificação surgiram e aqueles previamente conhecidos cresceram em
proporções inimagináveis, a ponto de se tornarem grandes centros de fabrica-
ção e distribuição de produtos ilegais, com capacidade de produção capaz de
abastecer o mercado nacional e o internacional com dezenas de milhares de pro-
dutos falsificados. Interior de São Paulo (calçados e bolsas), região Sul (vestuá-
rio), região Nordeste (bebidas e vestuário) e região Sudeste (acessórios para veí-
culos e vestuário), são apenas alguns exemplos. As dezenas de apreensões em fá-
bricas de artigos de luxo, bebidas, autopeças e calçados falsificados ocorridas
nos últimos anos ilustram bem essa situação e apontam claramente para o papel
do Brasil no mercado internacional da pirataria nas próximas décadas.

De agora em diante, o caminho para a proteção da propriedade intelectual e
o combate à falsificação passa, necessariamente, pelo alinhamento entre seto-
res privados e autoridades de repressão, pelo investimento em inteligência,
pela definição de estratégias eficazes de repressão à pirataria e por um viés pre-
ventivo-educativo ainda maior. Esse novo cenário, especialmente nos anos
que precedem os dois maiores e mais importantes eventos esportivos interna-
cionais, torna ainda maior o desafio e demanda atenção redobrada do gover-
no e da sociedade, para que o Brasil não seja classificado como um país defi-
ciente na proteção da Propriedade Intelectual. ■

Para de me copiar, uai
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Nada impede que se empreguem padrões comuns
de embalagem, mas não se pode cogitar como lícita
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O caminho para o combate à falsificação passa,
necessariamente, pelo alinhamento entre
setores privados e autoridades de repressão

PONTO DE VISTA

O gelo marinho do Ártico atingiu a menor extensão do ano, estabelecendo
um novo recorde durante o verão (no Hemisfério Norte) desde que dados
de satélite começaram a ser coletados, em 1979. A extensão em 2012 caiu
para 3,41 milhões de quilômetros quadrados, 50% menor que a média
entre 1979 e 2000. Estamos agora em território desconhecido”, disse o diretor
do Centro Nacional de Neve e Gelo em Colorado, Mark Serreze. O recorde
deste ano encerra um verão de baixa cobertura de gelo no Ártico. ABr
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 47.




