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Baseado na Lei Pelé, comitê notifica mais de 200 empresas no país  
 
Criar produtos e promoções inspirados nas Olimpíadas sem ceder um tostão de patrocínio e 
associar a marca da empresa aos jogos são práticas que estão com os dias contados. Amparado 
na Lei nº 9.615, de 1998 - a Lei Pelé -, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) está batendo de porta 
em porta e notificando as empresas que fazem, segundo a instituição, uso indevido das marcas, 
símbolos e lemas olímpicos. Mais de 200 empresas foram alertadas e a maioria tirou rapidamente 
suas promoções do mercado. Mas três delas, de grande porte, não aceitarão a notificação e a 
retirada de seus produtos das prateleiras tão facilmente e podem vir a enfrentar um processo 
judicial. 
 
A força-tarefa do COB tem surpreendido a todos, principalmente as empresas que investiram 
pesado no lançamento de produtos e agora terão que abandonar a idéia às vésperas das 
Olimpíadas de Atenas. Nos jogos de Sydnei não houve uma ação tão forte do COB, e agora até 
mesmo aquelas empresas que compraram cotas de patrocínio das TVs terão que tomar cuidado ao 
produzirem suas campanhas publicitárias: elas não poderão fazer qualquer alusão às Olimpíadas. 
O objetivo do COB é proteger seus patrocinadores oficiais, que investiram milhões para associar 
suas marcas aos jogos de Atenas. 
 
É neste ponto que a briga começa a esquentar. Entre os patrocinadores oficiais do COB está a 
Coca-Cola, e sua rival número um - a Pepsi - é uma das empresas que não aceita a notificação do 
comitê olímpico. Dona da marca Toddynho, a PepsiCo do Brasil lançou uma versão dos 
achocolatados em homenagem às Olimpíadas. A promoção se intitula Toddynho Sabores 
Olímpicos e traz na embalagem do produto o bonequinho da marca segurando uma tocha 
olímpica. 
 
"A Pepsi recebeu a notificação, mas já respondeu que não vê qualquer violação dos direitos do 
COB na promoção", disse o advogado que representa a empresa, Rodrigo Carneiro, do escritório 
Danneman, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. "A propaganda não confunde os consumidores e 
promove a cultura mundial", diz. 
 
Nas últimas Olimpíadas, realizadas em Sydnei em 2000, o COB não foi tão ativo porque uma 
modificação essencial na Lei Pelé tinha recém sido feita. Data de 14 de julho de 2000 a Lei nº 
9.981, que alterou o artigo 15 da Lei Pelé e estabeleceu, em seu parágrafo segundo, que o uso de 
bandeiras, lemas, hinos, símbolos olímpicos e paraolímpicos, assim como as denominações jogos 
olímpicos e olimpíadas, é exclusivo do COB. Essa exclusividade é que está sendo contestada 
agora. Antes de 2000, dificilmente o COB teria conseguido sucesso porque nem o Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) aceitou o registro de palavras como olimpíadas e jogos 
olímpicos. 
 
O advogado Renato Opice Blum, especialista em direito de propriedade industrial, diz que a briga 
judicial terá várias versões e defesas. Ele lembra que o parágrafo modificado na Lei Pelé também 
diz que o uso das expressões olimpíadas e jogos olímpicos é permitido quando se tratar de 
eventos vinculados ao desporto educacional e de participação. "Sem contar que as empresas 
poderão recorrer ao princípio de anterioridade", diz o advogado. Isso significa que aquelas que 
sempre fizeram uso das expressões poderão contestar sua legitimidade. 
 
"A maioria das empresas não agiu de má-fé", diz o advogado que representa o COB, Pedro 
Bhering, do escritório Bhering Advogados. "Usaram temas olímpicos para promover suas marcas e 
produtos por puro desconhecimento da lei e por isso mesmo aceitaram tão prontamente nossa 
notificação." O advogado comemora o fato de apenas três empresas não terem aceitado a 



notificação extra-oficial e diz que, para esses casos, o comitê olímpico tentará fazer uma nova 
negociação e, caso não tenha êxito, é possível que comece uma briga judicial. 
 
Pedro Bhering diz que mais empresas serão notificadas antes do início dos jogos e, se for preciso, 
durante os jogos. "As empresas ficam quatro anos sem fazer qualquer referência a jogos 
olímpicos e se aproveitam do evento para associar seu nome aos jogos", diz. Ele explica ainda que 
o COB é uma entidade jurídica ligado ao Comitê Olímpico Internacional, que detém no mundo o 
direito de fazer uso dos jogos para promoções. 
 
Para evitar esse tipo de interferência, o COB já entrou com mais de 250 pedidos no INPI de 
registro das mais diferentes expressões. Ele já está se precavendo para uma possível Olimpíada 
no Brasil. Jogos Olímpicos Rio 2020, Cidade Olímpica São Paulo 2020 e até Jogos Olímpicos 
Brasília 2016 são algumas das marcas solicitadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro. 
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