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"Há vantagens em se obter a declaração judicial do alto renome de uma marca" 
 
O reprovável fenômeno da pirataria de marcas, tão comum nos dias atuais, só se passa com os 
signos mais afamados do mercado. Uma forma de se minimizar esse mal é através do 
fortalecimento da proteção às marcas que mais se destacam na mente dos consumidores, seja 
por atributos qualitativos, seja em razão de investimentos em publicidade.  
 
A ação declaratória para se obter o reconhecimento judicial do status jurídico de uma determinada 
marca, decorrente de sua alta fama, é uma possível solução. 
 
Os direitos sobre marcas sofrem limitações decorrentes dos princípios da territorialidade e da 
especialidade. Pelo prime iro deles, a marca só é protegida dentro do país onde for registrada. Pelo 
segundo, a proteção à marca circunscreve-se ao segmento mercadológico para o qual tiver sido 
registrada. A elevada fama de determinados signos, contudo, pode afastar a incidência desses 
princípios. 
 
A Lei nº 9.279/96 contempla, em seus artigos 125 e 126, proteção especial às marcas de alto 
renome e às marcas notoriamente conhecidas, em consonância com tratados internacionais. A 
proteção especial às marcas de alto renome se dá através da possibilidade de o titular impedir 
que terceiros obtenham registro para signos idênticos ou similares em todas as classes de 
produtos ou serviços, mesmo aquelas em que o titular não atua. 
 
Com relação às marcas notoriamente conhecidas, a tutela - que advém mesmo sem o registro da 
marca no Brasil - serve para impedir que terceiros usem ou registrem signos idênticos ou 
similares nas faixas mercadológicas que tenham afinidade com aquela em que a marca se tornou 
afamada. 
 
Diversamente do que se passava na vigência do revogado Código da Propriedade Industrial, a Lei 
nº 9.279/96 aboliu a prerrogativa de o titular de uma marca famosa pleitear, ao Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial (INPI), a anotação da notoriedade do seu signo. Por muitos anos, os 
titulares de marcas famosas ficaram ao desamparo da proteção especial, prevista em lei, mas não 
implementada de forma concreta pelo INPI.  
 
Objetivando suprir essa lacuna, o INPI editou a Resolução nº 110/2004, na qual previu a 
possibilidade de se postular, administrativamente, a declaração de alto renome de uma marca 
como matéria de defesa em oposição ou em processo administrativo de nulidade. A referida 
resolução, porém, tem sido alvo de críticas. Dentre elas se destacam sua timidez no que toca às 
poucas hipóteses para os interessados pleitearem o reconhecimento da fama de determinada 
marca, a falta de menção às marcas notoriamente conhecidas, além dos elevados custos para a 
obtenção da tutela. 
 
Sem soluções que satisfaçam as necessidades de marcas famosas, resta sempre a possibilidade 
da Justiça   
 
À míngua de soluções administrativas que satisfaçam as necessidades dos titulares de marcas 
famosas, resta sempre a possibilidade de se recorrer ao Poder Judiciário. Afinal, não se pode 
admitir que os proprietários de registros de marcas de maior destaque - em favor dos quais a Lei 
da Propriedade Industrial instituiu um regime especial - fiquem impossibilitados de obter, em 
concreto, a proteção prometida pelo ordenamento. 
 



Nesse sentido, entendemos ser cabível a propositura de ação declaratória, cumulada com pedido 
de anotação do alto renome ou do notório conhecimento, para se obter o reconhecimento judicial 
do status jurídico de uma determinada marca, decorrente de sua alta fama. 
 
Da "notoriedade" ou do "alto renome" de uma marca se extraem efeitos jurídicos inegáveis, 
previstos na Lei nº 9.279/96, a partir dos quais relevantes relações jurídicas tomam forma. Isso 
porque, uma vez declarada a notoriedade ou o alto renome de uma marca, o INPI fica impedido 
de conceder registros em qualquer classe para marcas colidentes com a marca de alto renome, ou 
em classes de produtos ou serviços congêneres, para o caso da marca notoriamente conhecida 
em seu ramo de atividades.  
 
A sentença, portanto, que reconhecer esse status jurídico a uma determinada marca terá o efeito 
de impedir que terceiros pleiteiem o registro de símbolos ou expressões similares ou idênticos 
àqueles declarados notoriamente conhecidos ou de alto renome, já que o INPI, vinculado ao 
preceito de tal decisão, estará obrigado a negar tais tentativas. 
 
Esse é o instrumento processual mais adequado e eficaz para a tutela dos direitos contemplados 
pela atual disciplina das marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, sobretudo porque as 
soluções previstas na Resolução nº 110/2004 raramente se revelam suficientes. Já existem 
decisões judiciais aprovando o manejo da ação judicial aqui defendida. 
 
Finalmente, há vantagens de naturezas diversas em se obter a declaração judicial do alto renome 
ou do notório conhecimento de uma determinada marca, como o fortalecimento do caráter 
distintivo da marca e sua conseqüente valorização patrimonial enquanto ativo de uma empresa, 
bem como a possibilidade de exploração desse status jurídico para fins de publicidade e 
divulgação do signo. 
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