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As companhias têm recorrido ao Judiciário devido a falta
de rapidez nas decisões da autarquia, afirma especialista

Empresa vai à Justiça
por demora do INPI

D R E A M ST I M E

Tribunal encontrou semelhança entre logotipo da Selera e da Sephora, ambas empresas de cosméticos

MARCAS E PATENTES

Ricardo Bomfim
São Paulo
ricardobomfim@dci.com.br

�As empresas estão buscando
a Justiça para anular registros
de marcas devido à demora do
Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (INPI) na solu-
ção de recursos administrati-
vos, dizem especialistas.

A sócia da consultoria Da-
niel Legal & IP Strategy, Ro-
berta Arantes, avalia que esse
tipo de processo evidencia a
condução muito literal do
exame dos registros no INPI,
sem levar em consideração
fatores como o risco concor-
rencial, e a demora para a
análise de recursos.

“O INPI demora oito anos
em média para analisar um
recurso administrativo. Mui-
tas vezes, o processo é até
mais demorado que os cinco
anos para a prescrição da
possibilidade de recorrer à
Justiça Comum”, destaca ela.

Recentemente, a gigante

do ramo de cosméticos Sepho-
ra conseguiu, por meio de de-
cisão judicial, anular a marca
Selera por semelhanças entre
os logotipos. A ação chegou ao
Judiciário após a Sephora en-
trar com recurso para anular o
registro de duas marcas da em-
presa brasileira, que perten-
cem à companhia de cosméti-
cos Divina Dama. A 25ª Vara
Federal do Rio de Janeiro jul-
gou improcedente o recurso
sob o entendimento de que
não havia risco de confusão
entre as marcas. No entanto, o
Tribunal Regional Federal da
2ª Região (TRF2) – que trata de
casos no Rio de Janeiro e no
Espírito Santo – reformou a
sentença ao julgar recurso.

A relatora do processo no
TRF, desembargadora Simone
Schreiber, afirmou que a estili-
zação da letra “S” no logotipo
imita a “figura da chama” que
é elemento distintivo da marca
Sephora. “Vale ressaltar que
aqui não se está conferindo ex-
clusividade à apelante acerca
do uso da letra ‘S’ em sua mar-
ca, mas tão-somente reconhe-
cendo que a representação da

referida consoante no formato
de uma chama está protegida
por registros marcários”, apon-
tou no acórdão.

Para a coordenadora da área
de Propriedade Intelectual do
Souto Correa Advogados, Letí-
cia Provedel, responsável pela
defesa da Sephora no proces-
so, o Judiciário se tornou uma
alternativa mais interessante
para recorrer também pela
possibilidade de apresentar
mais provas. “No Judiciário, há
uma fase de provas bem mais
extensa. Pudemos trazer prova
testemunhal, o que não é pos-
sível no INPI, que só analisa
d o c u m e n t o s”, explica.

Roberta Arantes defende
que o precedente criado pelo
TRF2 foi muito positivo, por-
que a reprodução parcial de
marcas é uma prática constan-
te principalmente no comér-
cio. “Isso dilui a marca e gera
prejuízos à companhia que fez
grandes investimentos em
m a rk e t i n g”, observa a advoga-
da da Daniel Legal.

Procurados, INPI, Sephora e
Selera não se posicionaram até
o fechamento desta matéria.

Validação judicial de
licenças ambientais
Aval de órgãos públicos não é garantia de que
empreendimentos estão aptos a prosseguir
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Carf julga recurso contra
Santander em ação de R$ 4 bi
� O Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf)
começou a julgar na
quinta-feira (11) recurso da
Procuradoria da Fazenda
Nacional que pede a
manutenção de uma multa de
cerca de R$ 4 bilhões contra o
Banco Santander.

O processo se refere ao
pagamento de tributos após a
compra do Banespa pelo
Santander, em 2000. A Receita
Federal entendeu que o banco
não poderia ter usado o ágio
gerado na operação para
abater impostos.

Em 2011, porém, o Santander
conseguiu derrubar a multa

após recorrer ao Carf. A
Procuradoria da Fazenda
Nacional então apresentou
recurso à câmara superior do
conselho, que começou a ser
analisado nesta quinta.

Antes de entrar no mérito do
caso, o conselho passou cerca
de duas horas discutindo a
tempestividade do recurso, ou
seja, se ele foi apresentado
dentro dos prazos legais.

A defesa do Santander
alegou que os procuradores
perderam o prazo. Já a
procuradoria apresentou
documentos mostrando o
contrário, o que foi acolhido
pelo Carf. / Estadão Conteúdo

C U RTA S

� A Justiça Trabalhista afastou
tese discriminação em justa
causa de carteiro alcoólatra.O
Tribunal Superior do Trabalho
(TST) negou provimento ao
agravo do trabalhador, porque
embora o alcoolismo seja
considerado uma doença
crônica, ficou comprovado no
caso que ele trabalhou por vários
anos nessa condição e somente
foi dispensado quando passou a
apresentar comportamento
“desidioso”, gerando insatisfação
nos clientes./ Agências

� A presunção de exclusividade
em contrato de representação
comercial foi reconhecida. O
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) reconheceu o direito a
exclusividade de um
representante comercial no Rio

de Janeiro. A Terceira Turma da
Corte também definiu a data da
extinção do contrato, decidindo
pela resolução contratual em
razão do inadimplemento de suas
cláusulas. O reconhecimento tem
efeito no direito às comissões
sobre vendas na área. / Agências

� A Justiça extinguiu punibilidade
de réus que sonegaram ICMS
após pagamento ao fisco.
Segundo a denúncia oferecida
pelo Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, os réus eram
os responsáveis pela
administração de empresa de
produtos alimentícios e decidiram
suprimir o ICMS devido ao Distrito
Federal, mediante fraudes. Na 1ª
instância, o juiz havia fixado pena
de três anos de reclusão e multa
aos réus. / Agências

� A Ambev não terá que
responder subsidiariamente por
créditos de terceirizado. De
acordo com os julgadores, a
contratação de empresa
especializada em transporte
rodoviário de cargas tem caráter
meramente comercial/civil,
afastando a hipótese de
terceirização de serviços ou de
intermediação de mão de obra,
assim como a responsabilidade
s u bs i d i á r i a . / Agências

D R E A M ST I M E

O
licenciamento am-

biental está cada
vez mais se aproxi-
mando do Direito

do Trabalho.
No nosso País, emprega-

dos e empregadores
sabem que o contrato de tra-
balho somen-
te se encerra
em nosso País
após o envol-
vimento da
Justiça Traba-
lhista, seja pe-
la homologa-
ção de um
acordo entre
as partes, seja
por uma deci-
são de mérito
após longa
tramitação no
Judiciár io.

Nas questões de licencia-
mento ambiental, atual-
mente, o mesmo fenômeno
pode ser observado.

A concessão de licenças
ou autorizações ambientais
pelos órgãos ambientais (es-
tadual e federal) não é uma
garantia de que o projeto ou
o empreendimento estejam
efetivamente licenciados e
aptos a prosseguir. O licen-
ciamento ambiental padrão
se divide em três licenças: a
Prévia, a de Instalação e a de
Operação, podendo haver
pequenas variações para al-
guns estados e municípios.

Os questionamentos à
concessão de tais licenças,
quando se trata de projetos
ou empreendimentos de
média e grande envergadu-
ra, é hoje uma rotina.

É raro que projetos rele-
vantes não sejam brindados
com um “inquérito civil para
acompanhar o licenciamen-
to ambiental”, instaurado
pelo Ministério Público
(MP), colocando sob suspei-
ta a atividade dos órgãos de
fiscalização ambiental.

Dificilmente há um arqui-
vamento de tais procedi-
mentos investigatórios, sen-
do usual que se encerrem
mediante um Termo de
Ajustamento de Conduta
(TAC) com o empreendedor
ou com o ajuizamento de
uma ação civil pública.

Os Termos de Ajuizamento
de Conduta, ao fecharem os
litígios judiciais, permitem
que o fluxo dos projetos e
empreendimentos transcor-
ra normalmente, mesmo que
não haja qualquer irregulari-
dade nas licenças concedi-

das, os em-
p re e n d e d o re s
terminam por
“c e d e r” e fir-
má-los, pois
em análise de
custo-benefí-
cio é melhor
se contentar
com um “mau
acordo do que
com uma boa
br iga”.

Por sua vez,
o ajuizamento

de ações judiciais buscando
anular licenças concedidas
pelos órgãos ambientais im-
plica em uma potencializa-
ção dos riscos econômicos
para o empreendimento, o
que deve ser evitado a qual-
quer custo.

Assim, na atual conjuntu-
ra, as licenças ambientais
tem o seu valor legal muito
rebaixado e, à semelhança
das questões trabalhistas,
precisam passar por instân-
cias inteiramente alheias ao
licenciamento ambiental em
si mesmo considerado, seja o
Ministério Público, seja a
Justiça Comum.

Se por um lado é louvável
que se esteja zelando pela le-
galidade quando se trata da
utilização de recursos am-
bientais, por outro não há
que se reduzir a pouco mais
do que nada as licenças am-
bientais, pois criam-se cus-
tos sociais e econômicos que
são suportados por toda a
s o c i e d a d e.

Por fim, rebaixa-se a ativi-
dade administrativa dos ór-
gãos brasileiros de controle
ambiental a uma mera fase
preliminar dos projetos e
empreendimentos que deve-
rão ser “confir mados” em
instâncias da Justiça e tam-
bém do governo.


