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Diante da perspectiva de anos de 
enfrentamento nas cortes, a Ban-
dai Namco, detentora da marca e 
dos personagens do videogame 
Pac Man, decidiu dar o aviso an-
tes de partir para a briga. 

Emitiu 25 notificações extra-
judiciais para empresas que esta-
vam usando a imagem do perso-
nagem — no Brasil, também 
chamado de Come-Come — e 
seus companheiros fantasmas, 
no ano passado. Em todas, con-
seguiram resolver o problema 
sem chegar à Justiça. Agora, a 
companhia aposta numa campa-
nha na mídia para conscientizar 
as empresas da necessidade de 
obter licenciamento para usar 
as imagens do Pac Man. 

O jogo, lançado em 1980, ga-
nhou um relançamento no ani-
versário de 30 anos. O saudosis-
mo se traduziu em popularidade, 
e os personagens do game come-
çaram a aparecer em chaveiros, 
canecas, acessórios e roupas. 

Diante da maré de pirataria, 
começou o processo de identifi-
cação de empresas que estavam 
usando a marca indevidamente. 
Daí, a companhia emitiu corres-
pondência, por meio do escritó-
rio Kasznar Leonardos, alertan-
do para o fato de que a marca e 
os personagens são protegidos 
por lei e para a necessidade de ob-
tenção de licença para seu uso 

junto ao representante da empre-
sa no Brasil. 

"Após a notificação, todas 
responderam dentro do prazo e 
suspenderam o uso da marca e 
dos personagens. Alguns já bus-
caram o licenciamento", conta 
Rafael Lacaz, sócio do Kasznar 
Leonardos. Ele estima em dois 
anos o tempo que as ações leva-
riam, entre a proposição e a sen-
tança, caso a opção fosse pela 
trilha judicial. 

As respostas às notificações 
revelaram ignorância, mais do 
que oportunismo, avalia Rafael 
Lacaz. "Verificamos que não sa-
biam que eram protegidos." 

Tendo em vista o grande nú-
mero de empresas identificadas 
e a aparente boa-fé delas, o es-
critório sugeriu uma campanha 
para informar "que a representa-
ção do jogo, incluindo o perso-
nagem Pac Man e os fantasmas 
Blink, Inky, Pinky e Clyde, es-
tão protegidos no Brasil". O 
anúncio, que começou a ser pu-
blicado em jornais brasileiros 
no último domingo, avisa ain-
da: "Assim, a exploração e uso 
destes personagens em qual-
quer tipo de produto ou serviço, 
ainda que feito de forma a pres-
tar homenagem ao jogo que 
marcou os anos 80, apenas pode-
rá ocorrer mediante prévia e ex-
pressa autorização por escrito". 

O objetivo é evitar a degene-
rescência da marca, ou seja, que 
ela se torne de uso comum, co-

mo aconteceu com os termos 
fórmica e chiclete, entre ou-
tros. Estratégias parecidas fo-
ram usadas anteriormente, em 
situações similares. Foi o caso 
da Lycra, criada pela DuPont, 

que começou a virar sinônimo 
de um tipo de tecido. 

"O senso comum indica que 
é interessante ter o nome da 
marca como sinônimo do produ-
to. Mas, muitas vezes, é o con-

trário. A perda das característi-
cas distintivas enfraquece a mar-
ca", diz o advogado Eduardo Ri-
beiro Augusto, especialista do 
escritório Siqueira Castro. Afi-
nal, os concorrentes podem pro-
duzir bens de menor custo e 
qualidade. "A marca sinaliza a 
origem do produto. É ruim que 
itens sem qualidade equivalen-
te ao original passem a se valer 
da associação de atributos." 

Mal-entendido 
Por isso, quando o processo de 
disseminação começa, a pro-
prietária da marca deve se mani-
festar e pedir a suspensão de 
seu uso. Correspondências, co-
mo as notificações extrajudi-
ciais da Bandai Namco sobre o 
Pac Man, podem ser usadas em 
eventual processo na Justiça. 
"Elimina o argumento do desco-
nhecimento por aqueles que 
usam as marca indevidamen-
te", explica Ribeiro Augusto. 

Também para fundamentar 
eventuais ações, os detentores 
das marcas podem lançar mão 
das atas notariais. Contrata-se 
um escrevente de cartório, que 
tem fé pública, para lavrar ter-
mo sobre site ou oferta de pro-
duto ou outras manifestações 
que se configurem em uso inde-
vido de personagens, marcas e 
criações. "É um tipo de prova 
robusta. O escrevente pode rela-
tar o que viu ou ouviu", diz o ad-
vogado, que, contudo, também 
prefere contornar o caminho 
das cortes, pois estima em até oi-
to anos o tempo durante o qual 
a ação pode se arrastar. 

Porém, pode ser interessante 
processar algumas das empre-
sas infratoras, comenta. "Elas 
funcionam como 'boi de pira-
nha', pois, vendo que haverá 
medida judiciais, as outras se 
sentem mais estimuladas a regu-
larizar a situação." 

O setor de propriedade inte-
lectual se agitou, recentemente, 
com a disputa entre a IGB Eletrô-
nica (ex-Gradiente) e a Apple. 

A brasileira registrou a mar-
ca antes da chegada do produto 
norte-americano ao país e, no 
fim do ano passado, lançou o 
"gradiente iPhone" por R$ 
600. Agora, as duas empresas 
negociam uma compensação 
para que a brasileira abandone 
a marca. • A ut
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Text Box
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