
O aquecimento do nicho de mo-
da no direito deu origem a um
evento especialmente dedica-
do, que tem, neste ano, sua se-
gunda edição. O Fashion Law
Brasil acontece no Rio de Janei-
ro, sexta (30), com inscrições
custando entre R$ 490 e R$
650. Serão abordados direitos
de imagem, registro de marcas
e patentes e os limites entre
“inspiração” e cópia. O evento
contará com palestra de especia-

listas brasileiros, como André
Espírito Santo, do L.O. Baptista
SVMFA, e estrangeiros, como
Staci J. Riordan, sócia do norte-
americano Fox Rothschild.

“É uma área nova, ainda se
consolidando nos EUA e na Fran-
ça”, diz o organizador do even-
to, Michel Porcino, do grupo
Tie. Ele adianta que, para 2013,
está prevista a criação de um
instituto de direito da moda no
país. “Nos EUA, o primeiro cur-
so do gênero foi criado há ape-
nas dez anos.” Mais informa-
ções em www.fashionlawbrasil.
com/. ■ J.G.

O aumento de renda, a interna-
cionalização de marcas brasilei-
ras e a chegada no país de grifes
de luxo estrangeiras estão movi-
mentando o setor de moda e,
por consequência, as discussões
judiciais em torno do universo
fashion, que enfrenta dificulda-
des peculiares — a necessidade
de provar a inovação — e conta
com mecanismos específicos pa-
ra proteção dos direitos, exigin-
do dos profissionais conheci-
mentos não ape-
nas sobre direito,
mas também so-
bre arte e design.

“A indústria
brasileira da mo-
da vem passando
por modifica-
ções, com mais
profissionalismo,
formalização, exportações de
maior valor agregado e reconhe-
cimento no exterior de marcas
e estilistas”, afirma o advogado
Michel Portino, do grupo Tie, or-
ganizador do 2º Fashion Law
Brasil, um evento dedicado ao
tema. (Leia abaixo).

“Além disso, desembarca-
ram no país, nos últimos quatro
anos, uma série de grandes mar-
cas estrangeiras, como Louis Vit-
ton, Hermes e Gucci. O merca-
do de luxo é cioso de proteção
de direitos.”

Segundo Eduardo Ribeiro Au-
gusto, especialista em direito au-
toral do Siqueira Castro, a in-
dústria de moda está descobrin-
do a propriedade intelectual. Pa-
ra proteger suas criações, os em-
presários podem lançar mão de
três tipos de instrumento: certi-
ficado de registro desenho in-
dustrial, certificado de registro
de marca tridimensional e direi-
to autoral. “O primeiro se ade-
qua a modelos de roupas ou tê-
nis, por exemplo. A marca tridi-
mensional garante a forma plás-
tica ou configuração do produ-

to, como a emba-
lagem e forma do
chocolate Toble-
rone ou da garra-
fa da Coca-Co-
la”, explica.

Para obter os
certificados, é
preciso depositar
pedido no Institu-

to Nacional de Propriedade In-
telectual (Inpi), que faz uma
análise para deferir ou não o pe-
dido. O processo leva cerca de
dois anos para casos mais sim-
ples, como de marcas nominati-
vas (só a palavra), figurativas
(logomarca) e mista (palavra e
logo). O prazo é mais longo —
pode chegar a cinco anos — pa-
ra marcas tridimensionais, avi-
sa Augusto.

Já o direito autoral dispensa re-
gistro. “A mera divulgação da
obra já garante proteção. Por is-

so, guarde catálogos com datas
de lançamento — que provam
que a obra se tornou pública — e
e-mails trocados com designers
e criadores — que atestam a ante-
rioridade e o investimento.”

Com esses mecanismos, a
chance de sucesso em eventual
ação judicial é grande. O recla-
mante pode ir à Justiça com
uma ação de obrigação de fazer
para que o imitador se abstenha

de produzir e comercializar as
peças. “Normalmente, a ação já
traz pedido liminar de busca e
apreensão para recolher merca-
dorias irregulares. Ao final, traz
também pedido de indenização
de caráter material ou moral”,
destaca o especialista, frisando
que a legislação busca reprimir
a concorrência desleal.

Porém, destaca, é muito difí-
cil obter proteção para todas as

peças de uma coleção. A reco-
mendação é para que o empresá-
rio selecione um número limita-
do — até dez — de peças que são
carro-chefe de sua linha para res-
guardar. “Os criadores sabem
quais são as peças com maior di-
ferencial. Fica difícil proteger
uma camiseta branca, mas sapa-
tênis e bolsas, por exemplo, cos-
tumam ter desenhos específicos,
exemplifica. ■

Moda inicia temporada de
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Justiça condena escola de
idiomas por plágio de rede

Divulgação

Murillo Constantino

Evento no Rio discute peculiaridades de
contratos e direitos do setor nesta sexta

Fashion Law chega a sua 2ª
edição, discutindo direito de
imagem, marcas e patentes

JUSTIÇA

Empresários devem se proteger com registro de desenho ou marca e até com catálogos, sugere especialista

O material didático e publicitário

da rede de escolas de idiomas

Wisdom (“sabedoria”, em inglês)

foi apreendido por ordem judicial

em virtude de decisão favorável

à rede de idiomas Wizard

(“sábio”), que moveu ação por

plágio, concorrência desleal

e direito autoral de material

didático. A descaracterização

foi determinada pela Justiça

paranaense em agosto.

Criada em 1987, a Wizard está

presente em 1.200 localidades.

A Wisdom, por sua vez, começou

em 1994, no Paraná. O processo

se arrastou desde a época.

Conforme a Wizard, a Wisdom

imitou também seu método

de ensino. “São tantas

semelhanças que não dá

para crer em coincidência”,

diz Susy Gomes Hoffmann,

advogada da rede Wizard.

A ação, que inclui pedido de

indenização por perdas e

danos, foi movida contra

Alexandre e Lílian Pradera,

proprietários da Wisdom e

ex-franqueados Wizard.

Procurados pela reportagem, os

dois não foram localizados. J.G.

A lei prevê uso de
liminar de busca e

apreensão, que
tem de ser

avaliada em até
48 horas

MichelPorcino: ‘Áreaestáem
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RibeiroAugusto: “Édifícil protegertodosos itens.Escolhapeças comdiferencialpara resguardar”
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