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I. In tr o d u ç ã o

Para quern se dedica ao estudo do processo civil é extremamente 

penoso improvisar intimidade com os institutos da propriedade industrial, como 

reconheceu Sérgio Be r m u d e s , em seminário sobre o assunto.1

É o caso. No entanto, noutra ponta, para os que têm o Direito 

Industrial como principal disciplina de interesse também é árdua a tarefa de tratar 

dos aspectos processuais que envolvem a matéria. Por isso não há saída sem 

risco aos que se propõem, como o autor, a enfrentar esse tema interdisciplinar: a 

tutela jurisdicional da propriedade industrial.

E no Brasil, em especial, enfrentar o tema implica riscos ainda 

maiores, pois o material produzido é realmente ínfimo, embora na atualidade o

BERMUDES, Sérgio. A tutela cautelar na propriedade industrial. Anais do VI 
Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1986. p. 41.
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Direito Industrial esteja na ordem do dia no mundo inteiro.2 À exceção de artigos e 

um ou outro livro, a matéria de propriedade industrial eminentemente afeita às 

questões processuais é tratada no âmbito geral de comentários à Lei n° 9.279/96 

e obras dirigidas à abordagem do direito material.

A escassez de trabalhos na doutrina brasileira é contraposta à ampla 

produção na doutrina estrangeira. São fartos os aspectos processuais das leis que 

regulam a propriedade industrial, que indicam a importância da matéria. Além 

disso, a doutrina brasileira recente vem provocando o surgimento de número 

expressivo de obras que dispõem a realçar aspectos processuais de temas 

específicos do direito material. Faltam trabalhos que aproximem a propriedade 

industrial dos aspectos processuais que lhe são inerentes.

Não se duvida da importância de se tratar de forma apartada a tutela 

jurisdicional da propriedade industrial, não apenas para apontar a demanda por 

tutelas diferenciadas, mas, especialmente, tutelas que respondam à natureza 

específica dos direitos envolvidos.

Há muito tempo e até os dias atuais o processo civil brasileiro 

traduziu-se em verdadeiro empecilho à tutela da propriedade industrial. É preciso 

indicar os conceitos superados de processo que mutilavam o pleno exercício dos 

direitos inerentes à propriedade industrial, indicando um novo modelo processual 

de tutela desses direitos. E a tese escolhe o momento em que processo civil 

brasileiro, mediante seguidas reformas legislativas, reafirma a superação velho 

paradigma. É, portanto, sob o novo paradigma que a tutela da propriedade 

industrial merece análise.

É a que se propõe o trabalho. Essa a razão da escolha do tema.

GHIDINI, Gustavo. Profili Evolutivo del Diritto Industriale. Milano: Giuffrè, 2001. p.
01.
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A tese, então, se dispõe a tratar da tutela jurisdicional no âmbito da 

propriedade industrial. Em propriedade industrial incluiu-se, convencionalmente, a 

concorrência desleal, mais afeita, é preciso reconhecer, ao conceito de Direito 

Industrial. Por isso alternam-se referências à tutela da propriedade industrial e do 

Direito Industrial. No direito francês, Propriedade Industrial e Direito Industrial são 

tratados como sinônimos.3

É consenso que o conceito de Direito Industrial abrange o direito 

concorrencial, direito de marcas e patentes.4 Trata-se, no entanto, de convenção, 

pois há quem outorgue ao Direito Industrial uma área de abrangência maior.5 A 

limitação de trabalho respeitou os limites impostos pela própria Lei de Marcas, 

Patentes e direitos conexos, ainda que não tenha percorrido, um a um, todos os 

direitos contemplados pela Lei n° 9.279/96. Mas o certo é que a abordagem que 

se faz no trabalho aproveita às demais categorias da Lei.6

O trabalho também poderá se referir a direito da propriedade 

industrial e intelectual, indiscriminadamente, sem arranhar o compromisso com a 

linguagem jurídica correta. Marca e patente, assim como direito autoral, formam 

todos uma categoria única de direitos resultantes de um processo intelectual. É a 

apenas a destinação que determina a classificação das marcas e patentes na 

categoria apartada de propriedade industrial, como lecionava G a m a  C e r q u e ir a .7

BULGARELLI, Waldirio. Direito Industrial. São Paulo: Atlas, 2001. p. 13.

4 Para a doutrina italiana: “Alla materia del diritto industrial si riconduce um
compósito gruppo di discipline essenzialmente riferite all’attività di impresa, tipicamente postulata in 
regime de concorrenza” (GHIDINI, Gustavo. Profili Evolutivo dei Diritto Industriale. Milano: Giuffrè,
2001. p. 01).

5 B u lg a re lli fala em incluir o direito autoral no âmbito do Direito Industrial 
(BULGARELLI, Direito Industrial, op. cit., p. 27).

6 O art. 2°. da Lei de Patentes, Marcas e Direitos conexos, dispõe: A proteção dos
direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e desenvolvimento 
tecnológico e econômico do país, se efetua mediante: I -  concessão de patentes de invenção e de 
modelo de utilidade; II -  concessão de registro de desenho industrial; III -  concessão de registro de 
marca; IV -  repressão às falsas indicações geográficas; e V -  repressão à concorrência desleal.

7 CERQUEIRA, João Gama. Tratado de propriedade industrial. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 1982, p. 56. No mesmo sentido GONÇALVES NETO, Alfredo Assis. Manual 
de Direito Comercial. 2a. ed., Curitiba: Juruá, 2003. p. 164
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Acresceu-se aí a concorrência desleal, pois, além de se tratar de direito conexo, a 

disciplina da matéria está na mesma Lei n° 9.279/96 que trata de marca e patente 

e serviu de limitação ao trabalho. Razão pela qual o direito autoral não foi 

diretamente abordado.

E a limitação do trabalho parece válida, pois na terminologia 

internacional a expressão propriedade intelectual compreende, entre outros, o 

direito de marca, patente e o controle de prática anticoncorrencial.8

É claro que o material doutrinário produzido nesta tese valeu-se, por 

vezes, de referências de outras áreas do Direito Industrial ou da propriedade 

industrial (desenho industrial ou nome comercial,9 por exemplo) ou mesmo do 

direito autoral e antitruste. Da mesma forma, as conclusões aqui indicadas, como 

foi mencionado, haverão de propiciar um instrumento de técnica processual a 

outras áreas correlatas não diretamente abordadas pelo trabalho. S p o l id o r o , 

autor italiano das melhores referências acerca do processo no Direito Industrial, 

também limitou o âmbito de abordagem ao direito da concorrência, patentes e 

marcas. Para o autor a limitação de sua obra — da mesma forma nesta —, enfim, 

foi mesmo convencional.10

A utilização do termo propriedade industrial, por sua vez, não indica 

adesão à classificação dos direito intelectuais no âmbito da tutela da posse, nos 

termos de debate que o trabalho vai enfrentar. A opção, outra vez, é meramente 

convencional e atende à nomenclatura mais conhecida dessa esfera de direitos.

SORDELLI, Luigi. Prowedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di 
autore e nella Concorrenza. Pádua : Cedam, 1998. p. 90.

9 “Em sua função subjetiva, o nome comercial é estranho à propriedade industrial.
Dela cuidam as regras do Registro de Comércio relativas à formação dos nomes de empresas. Em 
sua função objetiva, porém, o nome comercial é objeto da propriedade industrial e, como tal, a 
proteção que lhe é devida decorre da proteção à lealdade no comércio” (LEONARDOS, Gabriel F. 
A proteção jurídica ao nome comercial, ao título de estabelecimento e à insígnia no Brasil. Revista 
da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 13, nov/dez de 1994. p. 20 e 21).

10 Assim também para SPOLIDORO, Marco Saveiro. Prowedimenti Provvisori dei 
Diritto Industriale. Riv. Dir. Indust., anno XLIII, 1994, n. 2, p. 359.
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0  trabalho, no entanto, não trata da propriedade industrial, mas sim 

da tutela jurisdicional da propriedade industrial. E tutela jurisdicional é uma 

expressão plena de significados. Mas à tese, ao escopo da tese, outorga-se ao 

termo uma conotação ampliada, “para com ela designar não apenas o resultado 

do processo, mas igualmente os meios ordenados e predispostos à obtenção 

desse mesmo resultado”.11

É exatamente disso que trata a tese, dos resultados dos processos 

de propriedade industrial e dos meios ordenados e predispostos à obtenção 

desses mesmos resultados. Para tal o trabalho trata de reconhecer elementos 

comuns do Direito Industrial, a fim de apontar a uma tutela jurisdicional que seja 

efetiva e, sobretudo, adequada à especial natureza desses direitos. E esse novo 

caminho que a tutela pretende apontar passa necessariamente pela visão crítica 

do caminho que se quer superado.

Eis o método de delimitação do tema.

Como já foi dito, a tutela da propriedade industrial fundava-se 

exclusivamente num paradigma superado do processo civil, incapaz de oferecer 

as respostas adequadas a especial ramo do direito. A doutrina italiana, noutra 

ponta, sempre reconheceu que o Direito Industrial constitui, historicamente, o setor 

do ordenamento em que o legislador há demonstrado oferecer as formas de tutela 

mais privilegiadas.12 Pois o legislador brasileiro nunca se preocupou em 

reconhecer formas privilegiadas à proteção da propriedade industrial.

Isso obrigou a jurisprudência a abrir seus próprios caminhos, 

trabalhando com um sistema processual precário e ineficiente, sobretudo na tutela

11 YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela jurisdicional. São Paulo: Atlas, 1999, p. 30 e 31.

12 RAPISARDA, Cristina; TARUFFO, Michele. Ininitoria (azione). Enciclopédia 
Giuridica Trecanni. Postilla di aggiornamento, parte I, 1998. p. 05.
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de direitos inerentes à propriedade industrial, reconhecida e especialmente 

sensíveis à ausência de tutela jurisdicional adequada. Essa especial característica 

da propriedade industrial, a indicar conseqüências sentidas em toda a obra, não 

ficou sem ser detidamente abordada na tese.

Nesse sentido o trabalho tratou de demonstrar a impertinência das 

opções de tutela construídas sob a égide do paradigma processual anterior. Essa 

abordagem não tem apenas sentido histórico, pois o processo ainda está se 

convertendo ao novo paradigma, pelo que as velhas e superadas formas de tutelar 

a propriedade industrial ainda são freqüentes em doutrina e jurisprudência. 

Inclusive por essa razão, sempre que possível, a tese ilustrou a abordagem com 

citações jurisprudenciais.

Com esse objetivo mereceu análise a inapropriada utilização da ação 

cominatória na proteção da propriedade industrial, assim como a inutilidade da 

nova roupagem que lhe ofereceu recente reforma do CPC. Também as 

possessórias foram amplamente abordadas, a fim de esclarecer que se, por um 

lado, há inequívoca inadequação técnica no uso dessas ações na propriedade 

industrial, por outro o atual processo civil oferece melhores instrumentos à 

obtenção de um resultado apropriado. Por fim, foram analisadas as “cautelares” 

vinculadas a ações declaratórias e condenatórias, amplamente utilizadas no 

âmbito da propriedade industrial. Procura-se demonstrar o uso obtuso dessas 

medidas e até mesmo as complicações práticas de se obter um resultado único 

com duplo processamento.

Analisada a velha ordem que tutela a propriedade industrial, a tese 

passou a abordar as novas formas que o atual processo civil brasileiro oferece à 

tutela adequada da propriedade industrial. A tese foi, então, à procura de um novo 

critério.
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E a primeira modalidade abordada é exatamente a mais vocacionada 

à tutela da propriedade industrial: a ação inibitória. A inibitória mereceu ampla 

análise, em especial nos aspectos específicos da propriedade industrial. Com 

apoio no direito comparado, a tese, além de passar pelos pressupostos teóricos 

da medida, versou acerca da aplicação prática da tutela inibitória, final e 

antecipada, no Direito Industrial. Deu-se especial atenção à prevalência que a 

inibitória possui em relação às demais modalidades de tutela no âmbito do Direito 

Industrial.

Ressaltada a importância fundamental da tutela inibitória, a tese 

passou a analisar as diversas modalidades de tutela que estão a serviço do Direito 

Industrial, sempre considerando o novo processo civil que emergiu das seguidas 

reformas recentemente patrocinadas pelo legislador brasileiro.

Destaque especial o trabalho deu à ação de nulidade de registro de 

marca e patente de invenção e, em especial, à suspensão liminar expressamente 

prevista pela Lei n° 9.279/96. À exceção de um ou outro trabalho, o tema não está 

a receber da doutrina especializada o merecido cuidado, pois se trata de ação 

recorrente na prática forense. Todos os aspectos teóricos envolvendo a nulidade 

e, o que é mais relevante, a suspensão da patente e do registro de marca, foram 

tratados com ênfase nas conseqüências práticas do debate.

Para além dessas questões centrais da tese desenvolvida, o trabalho 

ampliou-se para colocar nesse contexto um conjunto de ações e aspectos 

processuais do Direito Industrial que também merecem abordagem sistemática. 

Foi nesse sentido que se versou sobre a tutela ressarcitória no Direito Industrial, 

dando-se maior atenção ao ressarcimento na forma específica, de reconhecida 

importância ao Direito Industrial.

O trabalho também tratou de desfazer boa parte dos equívocos que 

estão ligados à busca e apreensão no Direito Industrial, separando hipóteses que
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não se confundem e indicando o real alcance e espaço da medida. Por fim, o 

trabalho ainda avançou para tratar das ações de adjudicação, licença compulsória 

e outras que estão dispostas na Lei n° 9.279/96, sempre com os olhos voltados às 

tutelas sumárias no âmbito dessas ações, dada a inequívoca necessidade de o 

Direito Industrial obter rápidas respostas às demandas levadas a juízo, ainda que 

em decisões liminares e provisórias.

Em todo o trabalho a construção doutrinária não se descurou de 

ampla análise do comportamento jurisprudencial atinente à matéria, indispensável 

à compreensão do tema e, o que também é digno de atenção, de inequívoca 

importância aos operadores do direito eventualmente interessados na obra.

Com isso a tese espera ter cumprido o papel de apontar um outro 

caminho para a tutela jurisdicional da propriedade industrial, inserida em um novo 

paradigma já assumido pelo processo civil brasileiro, mas ainda não inteiramente 

compreendido.
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2. A  D ireito  Industrial  e a  tu tela  ju risd ic io na l

2.1 O D ireito Industrial e a necessidade de tutela preventiva e efetiva

Existe uma máxima que a tese deve perseguir: na propriedade 

industrial interessa colocar o titular do direito na mesma posição que estaria não 

houvesse a violação do direito tutelado.13 O processo civil brasileiro nunca fez 

valer essa máxima no âmbito da propriedade industrial. Como será visto ao longo 

do trabalho, a construção pretoriana tratou de abrir seus próprios caminhos na 

tentativa de burlar um sistema descomprometido em oferecer instrumentos 

idôneos à tutela da propriedade industrial.

E, nesse sentido, o Brasil percorreu o caminho inverso do direito 

comparado. Como já lançado em introdução, a propriedade industrial é, 

historicamente, o âmbito em que se oferecem as formas de tutela mais 

privilegiadas.14 Com efeito, Luca N ivarra, processualista italiano especializado 

nas questões de Direito Industrial, afirma que o direito de marcas e patentes 

“concentra o mais imponente aparato de tutela civil de todo o ordenamento 

jurídico”.15

E sempre foi assim porque se reconhece que a tutela do Direito 

Industrial é, como se classifica em boa doutrina italiana, “la piú forte tutela 

estrarisarcitoria".16 A propriedade industrial realmente não guarda qualquer relação 

com a tutela ressarcitória. É, essencialmente, extra-ressarcitória.

MAJO, Adolfo di. Forme e tecniche di tutela. In Processo e tecniche di attuazione 
deidiriíti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 28.

14 RAPISARDA, Cristina; TARUFFO, Michele. Ininitoria (azione). Enciclopédia 
Giuridica Trecanni. Postilla di aggiornamento, parte 1,1998. p. 05.

15 NIVARRA, Luca. Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle “sanzioni” a tutela 
delia proprietà intellettuale. In Annali italiani dei diritto d ’autore, della cultura e dello spettacolo. 
Milão: Giuffrè, 2000. p. 325.

16 SFORZA, Gianfrancesco. Ordine di cessazione dall’ilecito e risarcimento in 
forma specifica. Giurisprudenza Costituzionale e Civile, parte 1, s.d., p. 617.
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Tal constatação nem sempre foi tão clara. Historicamente a tutela 

ressarcitória era o caminho único para a tutela da propriedade industriai.17 Não por 

outra razão, era no direito penal que se buscava proteção à propriedade industrial, 

decorrência da constatação segundo qual os procedimentos cíveis não tinham 

grande alcance prático.18

O discurso da insuficiência da tutela ressarcitória no âmbito do 

Direito Industrial decorre de alguns argumentos elementares. Primeiro, porque 

será recorrente a insuficiência da reparação do dano, pois pode subsistir “um 

benefício econômico, derivado diretamente do ilícito, em favor daquele que 

praticou a lesão”.19 Quem se vale de transgressão de patente por um grande 

período — para ficar num exemplo entre tantos —, agrega um valor aos produtos 

e à própria empresa que é difícil de desfazer na tutela ressarcitória.

Depois, é preciso reconhecer que a admissão da tutela ressarcitória 

no caso de direitos não patrimoniais é o mesmo que aceitar, por exemplo, que a 

indevida utilização de marca seja autorizada mediante o posterior pagamento.20 

Trata-se, na prática, da autorização para a “compra dos danos”, na feliz expressão

Storicamente infatti la responsabilité extracontrattuale o per fatto illecito è stata 
ricondotta nell’alveo delia disciplina dei rapporti obbligatori dato che la tradizione romanistica la 
configurava come fonte dell’obbligazione di risarcimento dei danno: questa infatti era l’unica 
sanzione dérivante dal compimento dell’atto illecito a fronte dell’articolato apparato sanzionatorio 
che per contro veniva ritenuto applicabile -  come era applicabile -  alie violazioni dei diritto 
soggetivo sui beni materiali ed immateriali.” (AUTERI, P.; FLORIDIA, G.; MANGINI, V.; OLIVIERI, 
G.; RICOLFI, M.; SPADA, P.. Diritto industriale -  Propriété intellettuale e concorrenza. Torino: G. 
Giappichelli, 2001, p. 645).

18 DUVAL. Hermano. Concorrência Desleal. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 443,
referindo à cominatória e à busca e apreensão.

19 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. p. 157.

20 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória, op. cit., p. 128. No mesmo sentido
DUARTE, Simara Carvalho. Tutela inibitória do Direito Autoral, marca e invento. Tese apresentada 
à Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2001. p. 320.
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de Spadoni. E o titular de uma marca ou de uma invenção, no mais das vezes, 

não quer “vender os danos”.21

Especificamente no âmbito da marca comercial, a via do 

ressarcimento maltrata o inegável “direito à exclusividade no uso de sua marca, 

que evidentemente pode ser desacreditada diante de um uso indevido por parte 

de terceiro".22 E esse descrédito, muitas vezes, é irreversível, enfraquecendo sem 

volta a marca violada.23

Noutra ponta, e como depois voltará a ser abordado, há intrínseca 

dificuldade de se aferir os danos decorrentes da violação dos direitos inerentes à 

propriedade industrial. A recomposição, no mais das vezes, não se mostra 

possível. No âmbito da proteção da propriedade industrial, para se valer de um 

raciocínio de Barbosa Moreira aplicável ao caso, não se pode oferecer “aos 

interessados apenas o pífio consolo de uma indenização que de modo nenhum os 

compensaria adequadamente do prejuízo acaso sofrido, insuscetível de medir-se 

com o metro da pecúnia”.24

Acresça-se a efetiva dificuldade real de se quantificar os danos, 

como indica a doutrina especializada. Apenas essa dificuldade de quantificar

SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória -  a ação prevista no art. 461 do CPC. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 39.

22 MARINONI, Luiz Guilherme. Marca Comercial, Direito de invento, Direito autoral,
etc. Impropriedade do uso das ações possessória, cominatória e cautelar. Cabimento da ação 
inibitória. In: Questões do Novo Direito Processual Civil Brasileiro. Curitiba: Juruá Editora, 1999, p. 
215/16.

24 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tutela Sancionatória e Tutela Preventiva. In:
Temas de Direito Processual, op. cit. , p. 24. “Né si può trascurare che la matéria specifica reclama 
interventi di prevenzione diretti a situazioni dinamiche, per le quali é impensabile prefigurare, a 
priori, il grado de irreparabilità, e di converso di risarcibilità, dei pregiudizi connessi ai perdurare, 
medio tempore, delle lesioní'. (VALDINA , Pier Francesco. Prime osservazioni sulla tutela 
cautelare antitrust. Giurisprudenza Costituzionale e Civile, 1993, p. 3387).
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danos isoladamente tem induzido o direito norte-americano e o inglês a ampliar o 

campo da specific performance.25

E problema também merece ser considerado sob a ótica da demora 

dos processos plenos, especial aqui no Brasil. Em boa doutrina italiana o longo 

tempo de duração dos processos também é motivo para se refutar a tutela 

ressarcitória e se reafirmar a necessidade de tutelas preventivas.26

Existe ainda outro argumento que rejeita em definitivo a convivência 

da propriedade industrial com o consolo do ressarcimento. Como também será 

analisado mais detidamente, no âmbito da propriedade industrial não está em jogo 

apenas o interesse das partes envolvidas no litígio. Quase sempre está em jogo o 

interesse público, o interesse do consumidor. Com efeito, no art. 4°., inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor se consagra como princípio, a “coibição e 

repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, 

inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criação 

industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam 

causar prejuízos aos consumidores”.

Também por isso a necessidade de se prevenir as violações à 

propriedade industrial, de forma rápida e eficaz, em oposição ao mero 

ressarcimento.27 Os americanos têm no critério do interesse do consumidor um

25 Para o direito norte-americano, DONDI, Ângelo. Tecniche di esecuzione 
nell’esperienza statunitense. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles : Jovene, 
1989. p. 263; para o direito inglês, SERIO, Mario. Rights e remedies nel law of nuisance inglese. In 
Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 288.

26 Nesse sentido, a doutrina italiana reconhece que o fato de os processos duraram
mais na Itália do que em outros países europeus salienta a necessidade de tutela preventiva. 
Assim: RICOLFI, Marco. I segni distintivi -  Diritto interno e comunitário. Torino : G. Giappichelli, s.d. 
p. 154.

27 GARCÍA, Elena de la Fuente. El uso de la marca y  sus efectos jurídicos. Madrid : 
Marcial, 1999. p. 116. Também ressaltando o direito do consumidor nas hipótese de contrafarrção: 
AUTERI, P.; FLORIDIA, G.; MANGINI, V.; OLIVIERI, G.; RICOLFI, M.; SPADA, P.. Diritto 
industriale -  Proprietà intellettuale e concorrenza. Torino : G. Giappichelli, 2001. p. 131. Nas 
hipóteses de concorrência desleal VALERA, Sol Basharach de. La acción de cesación para la 
represión de la competência desleal. Madrid: Tecnos, 1993. p. 120. Nos Estados Unidos, em
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pressuposto para a concessão da preliminary injunction no direito de marcas e 

concorrência desleal.28 E tal entendimento vem sendo invocado, inclusive, por 

precedentes da jurisprudência brasileira.29

Por tudo isso, efetiva não será a tutela que no âmbito da propriedade 

industrial garanta o ressarcimento dos danos provocados por violações. A 

propriedade industrial não se relaciona bem com a tutela ressarcitória 

basicamente porque é do oposto, da tutela preventiva, que a sua efetividade 

depende. Sem uma tutela preventiva todas as garantias outorgadas pelo direito 

substancial industrial valem pouco mais que nada.

Assim devem ser interpretadas todas as disposições de direito 

material que oferecem proteção à propriedade industrial. Com esses olhos as 

disposições de direito material devem ser analisadas. E há claras disposições de 

direito material brasileiro que fixam a proteção à propriedade industrial.

referência ao interesse público Miller, Arthur R. e DAVIS, Mivhael H. Intellectual Property. Patents, 
Trademarks, and Copyright. St. Paul, Minn: West Group, 2000. p. 280. No Brasil, Carreira Alvim 
ressalta que embora a Lei n° 9.279/96 “possa parecer à primeira vista que está tutelando direitos 
das empresas, (...) tutela, na verdade, a própria coletividade” (CARREIRA ALVIM, José Eduardo. 
Antecipação da tutela e medidas cautelares em propriedade intelectual. Anais do XIX Seminário 
Nacional de Propriedade Industrial, 1999. p. 22). Em sentido análogo GONÇALVES NETO, Alfredo 
Assis. Manual de Direito Comercial. 2a. ed., Curitiba: Juruá, 2003. p. 243

28 Nos Estados Unidos, sustentando que um dos pressupostos para a concessão de 
preliminary injunction, no âmbito de trade marks and unfair competition, é “the necessity of 
protecting the buying public", MaCARTHY, J. Thomas. Trade marks and unfair competition, vol. II. 
São Francisco: Clark, Boardman, Caliaghan, 1984. p. 491.

29 “A proteção se impõe para proteger também o usuário, que não pode ficar à mercê 
de confusão com marcas praticamente idênticas no mesmo seguimento de mercado” (STJ -  REsp 
67.468 -  3a. Turma -  Rei. Min. Carlos Alberto Menezes Direito -  DJU 30.6.1997 -  p. 31022) e “O 
uso da mesma marca por duas empresas concorrentes acarreta não apenas prejuízos àquela que 
seja legítima titular do direito de propriedade industrial, como também aos consumidores, que ficam 
sujeitos à natural e inevitável confusão decorrente da identidade de marca para atividades 
comerciais semelhantes desenvolvidas na mesma região por pessoas jurídicas distintas” (TRF 4a 
R. -  Al 2000.04.01.102408-2 -  RS -  3a T. -  Rei. Juiz Teori Albino Zavascki -  DJU 20.06.2001 -  p. 
1302). Ainda no mesmo sentido: “O perigo na demora é por demais evidente, até sob o ângulo da 
proteção do consumidor, que, tanto quanto a proteção dos inventos, marcas patentes e outros 
signos distintivos, ganhou assento constitucional, consubstanciai nos artigos 5°, XXXII e 170, inciso 
v. II. Agravo de instrumento improvido” (TRF 2a R. -  AG . 99.02.13653-2 -  RJ -  5a T. -  Rei. Juiz 
Chalu Barbosa -  DJU 21.12.1999).
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Acima de todas as disposições da Lei n° 9.279/96, dentre os direitos 

fundamentais, dispõe o inciso XXX, do art. 5o da Constituição Federal: “a lei 

assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 

utilização bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, 

aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse 

social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.

Mas previsões não bastam à efetiva tutela da propriedade industrial. 

A própria WIPO (World Intellectual Property Organizatiort) sustenta que não faz 

sentido estabelecer um claro e detalhado sistema legal se não for possível garantir 

de forma eficiente o direito dos titulares.30 Na lição de Proto Pisani, um sistema 

que se limita a afirmar uma situação de vantagem, sem predispor no âmbito do 

processo instrumentos idôneos a garantir a atuação do direito mesmo nos casos 

de violação, seria um sistema incompleto.31

Nesse sentido, autor inglês que trata da propriedade industrial afirma, 

com razão, que o verdadeiro valor de um direito deve ser mensurado pela tutela 

que se oferece a sua proteção (The precise value of a right must be measured in 

terms ofthe remedies that lie forits enforcement).32 Na Itália, S o r d e l l i  conclui que 

a ausência de uma pronta defesa do direito de exclusividade, inerente à patente 

de invenção e ao registro de marca, conduz de fato a tornar inútil o conteúdo dos 

direitos reconhecidos em lei.33 Na Espanha, se reconhece que disposição de

Na íntegra e em inglês: "There is no point in establishing a detailed and 
comprehensive system for granting rights and disseminating information concerning them, if  it is not 
possible for the right-owners to enforce their rights effectively in a world where expanding 
technologies have facilitade infringement os protected rights to a hithrto unprecedebted extend" 
(World Intellectual Property Organization, Enforcement os intellectual Proporty Rights, chapter 4, p. 
199).

31 PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile, 3° ed.. Napoli: 
Jovene, 1999. p. 05.
32 CORNISH, W. R. Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied 
rights. 4. ed. London : Sweet & Maxwell, 1999. p. 66.

33 SORDELLI, Luigi. Prowedimenti cautelari net diritto industriale, net diritto di 
autore e nella Concorrenza. Pádua : Cedam, 1998. p. XIII.
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meios adequados à veiculação processual do direito material tem especial relevo 

na propriedade industrial.34

Já é possível concluir que a proteção em nível inclusive 

constitucional que se outorga à propriedade industrial não se justifica se o 

processo, em seu escopo, não outorgar os instrumentos necessários à tutela 

efetiva. E tutela efetiva no Direito Industrial não se relaciona com tutela 

ressarcitória, pelas razões indicadas ao início do ponto.

Se há uma prevalência geral e natural da tutela preventiva em 

relação à ressarcitória,35 como haverá de ser muitas vezes reiterado ao longo do 

trabalho, no âmbito do Direito Industrial a constatação se revela de forma ainda 

mais evidente. É dizer: a tutela ressarcitória no Direito Industrial deve ter um papel 

secundário. O seu âmbito será exclusivamente aquilo que não puder ser abarcado 

pela tutela preventiva que sempre há de prevalecer.

Agora, ao se reconhecer a prevalência da tutela preventiva e 

específica no âmbito Direito Industrial, há de se dispor de técnicas de atuação que 

as garantas de forma realmente efetiva.36 É esse um dos escopos principais dessa 

tese.

34 VILAR, Silvia Barona. Protección cautelar de las marcas y disenos industriales. 
Rivista di Diritto Industriale, ano LI, parte 1, 2002.

35 Há muito tempo que a tutela preventiva vem ganhando espaços mais amplos nos
ordenamentos jurídicos (MICHELI, Gian Antonio. L’azione preventiva. Rivista di Diritto Processuale, 
XIV, 1959. p. 220).

36 MAJO, Adolfo di. Forme e tecniche di tutela. In Processo e tecniche di attuazione
dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 33.
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2.2 T u tela  ju r is d ic io n a l  e t é c n ic a  p r o c e s s u a l

Antes mesmo de tutela jurisdicional, ao conceito de tutela se 

apresenta a noção de proteção.37

Boa parte da doutrina apresenta um conceito de tutela jurisdicional 

que se relaciona apenas aos resultados da atividade jurisdicional ou, para ficar no 

conceito de D in a m a r c o , “a real satisfação de uma pretensão”.38 Outros preferem 

oferecer maior abrangência à tutela jurisdicional, inserindo no âmbito desse 

conceito o conjunto de meios processuais predispostos à obtenção do resultado 

final.39

Ressalte-se que tutela jurisdicional difere de prestação jurisdicional. 

A tutela jurisdicional é prestação jurisdicional que, indo além em relação à simples 

conclusão do processo, realiza o direito subjetivo da parte.40

Não há diferença de fundo nesses conceitos, mas é lícito concluir 

que por tutela jurisdicional deve-se entender os resultados alcançados no plano do 

direito material e os meios predispostos a tal. A inclusão dos meios para a

FERREIRA, William Santos. Tutela antecipada no âmbito recursal. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 50 e 51; ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. São 
Paulo: Saraiva, 1997, p. 05.

38 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nasce um novo processo civil. Reforma do código 
de processo civil. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 12. Em sentido próximo: CASTELO, Jorge Pinheiro. 
Tutela antecipada. Vol. I. São Paulo: LTr, 1999, p. 48; MESQUITA, Eduardo Melo de. As tutelas 
cautelar e antecipada. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 165.

39 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela específica - arts. 461, CPC e 84, CDC. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 61; NETTO, Nelson Rodrigues. Tutela jurisdicional 
específica: mandamental e executiva lato sensu. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 19 e 21; 
YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela jurisdicional. São Paulo: Atlas, 1999, p. 30 e 31; ZAVASCKI, Teori 
Albino. Antecipação da tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 6.

40 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela de urgência. Rio de Janeiro: América 
Jurídica, 2001, p. 03.
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obtenção do resultado no conceito de tutela jurisdicional se presta, sobretudo, a 

deixar claro que meios inadequados induzem a tutela jurisdicional inadequada.41

Os meios disponíveis para que esses resultados sejam alcançados, 

ainda que no âmbito do conceito de tutela jurisdicional, é que podem ser 

chamados de técnicas processuais. Para então se concluir: “quando se tem em 

consideração o resultado que as técnicas processuais de tutela proporcionam, há 

em toda a sua plenitude, uma espécie de tutela jurisdicional prestada”.42

Os provimentos jurisdicionais (mandamentais e executivos lato 

sensu, por exemplo), como técnicas processuais de tutela, estão a serviço da 

“efetividade das tutelas necessárias para a proteção das várias situações de 

direito substancial”. No mesmo sentido, “as sentenças (condenatória, 

mandamental etc) são apenas técnicas que permitem a prestação da tutela 

jurisdicional”.43 Quando se concebem técnicas de indução, mediante provimentos 

mandamentais, no âmbito do Direito Industrial, é preciso ter em conta que essas 

técnicas estão a serviço da efetividade das tutelas para a proteção de uma 

situação de direito substancial (industrial).

“Deixe-se claro, porém, que tutela jurisdicional, no nosso entendimento, não é 
sinônimo de sentença, mas sim de procedimento estruturado (mediante, por exemplo, sumarização 
formal e material, tutela antecipatória, sentença imediatamente executável) para tutelar efetiva e 
adequadamente o direito material.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória (individual e 
coletiva). São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1998, p. 22). Em sentido próximo CÂMARA, 
Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, vol. I, p. 
76.

42 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. p. 61. Em sentido próximo BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo. São 
Paulo: Malheiros Editores, 1995, p. 25. Na lição de Adolfo di Majo, a tutela do direito deve ser 
efetiva e responder ao conteúdo intrínseco do direito tutelado, não bastando a previsão segundo a 
qual cada direito se apresenta “acionável” em juízo (MAJO, Adolfo di. Forme e tecniche di tutela. In 
Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 13).

43 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. p. 61 e 63. Nada obsta que se fale, no lugar de técnicas mandamental e executiva lato
sensu, em mecanismos de indução ou sujeitação, como faz Talamini (TALAMINI, Eduardo. Tutela 
relativa aos deveres de fazer e de não fazer. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 168 a 
173).
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Nesse mesmo sentido, as técnicas de tutela ou, na expressão de 

Adolfo Di M a jo , as técnicas de atuação dos direitos, estão a serviço dos “remédios 

judiciais”, da tutela jurisdicional.44 Assim, a ordem sob pena de multa é mera 

técnica de tutela a serviço da tutela inibitória. Já a expropriação forçada é uma 

tradicional técnica coercitiva a serviço da atuação de uma tutela de caráter 

pecuniário, para ficar num exemplo de Dl M a jo .45

É a partir desses conceitos que se torna possível romper com a 

limitação que o processo ordinário e suas três sentenças da classificação trinária 

oferece à proteção do Direito Industrial, especialmente em face da sociedade 

industrial moderna.46 A tutela aos direitos da propriedade industrial estava 

desatendida pelo modelo clássico, como restará claro ao longo do trabalho

Nesse contexto, não deve surpreender, por exemplo, a concepção de 

uma técnica mandamental a serviço de uma tutela ressarcitória na forma 

específica, de grande utilidade à proteção do Direito Industrial, como será visto. 

Ou uma antecipação de tutela de remoção de ilícito cumulada com anulatória de 

registro de marca. As hipóteses são estranhas aos olhos do modelo clássico, em 

oposição à inequívoca utilidade dos exemplos.

Aliás, a tutela do Direito Industrial sempre careceu da efetiva 

compreensão da existente relação entre tutelas declaratória e constitutiva e 

provimentos de repercussão física, atuados com técnicas mandamentais e

44 MAJO, Adolfo di. Forme e tecniche di tutela. In Processo e tecniche di attuazione 
dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 30 e 31.

45 MAJO, Adolfo di. Forme e tecniche di tutela. In Processo e tecniche di attuazione 
dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 31. Nota do autor: O trabalho não segue com rigor a 
terminologia de técnicas de tutela para abordar as “ações judiciais” manejáveis no âmbito do 
Direito Industrial, e tal se dá exclusivamente em apego didático, de forma a melhorar a 
compreensão do discurso.

46 “Semelhante sistema poderia, certamente, ser havido como adequado em tempos 
outros em que o ritmo da vida era bem mais calmo e a sociedade era menos conflituosa” 
(WATANABE, Kazuo. Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer. 
In: Reforma do Código de Processo Civil, Coord. Sálvio de F. Teixeira, São Paulo : Saraiva, 1996, 
p. 29).
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executivas lato sensu (a relação entre anulação de marca e inibição do uso, por 

exemplo). Quando essa relação passa a ser feita no âmbito das tutelas de 

urgência a carência de efetiva compreensão é ainda maior.

Nessa perspectiva, a tese trabalha a construção (indicação) de 

técnicas processuais capazes de atender às necessidades da tutela jurisdicional 

do Direito Industrial. Além disso, é também a partir desses conceitos que o 

trabalho presta-se a indicar os procedimentos apropriados à tutela do Direito 

Industrial.

2.3 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E NECESSIDADE DE TUTELA DIFERENCIADA E

ESPECIFICA

Em preliminar, é preciso dizer que realmente não basta lamentar a 

ausência de melhor relação entre o número de juizes e jurisdicionados. Até 

mesmo em boa doutrina as construções de tutela diferenciada são refutadas ao 

argumento de que a solução está mesmo no melhor aparelhamento do judiciário, 

aumento do número de juizes etc. É claro que todos querem um judiciário em 

melhores condições de atender as demandas que são colocadas à solução dos 

tribunais. Mas não deve ser sob a espera dessas melhores condições que o 

processo civil pode abrir mão de encontrar soluções para a realidade posta hoje. 

Ademais, o problema não é exclusividade brasileira.47

Conferir BALENA, Giampiero. Ancora “interventi urgenti” sulla riforma dei processo 
civile. Giurisprudenza Italiana, 147, 1995. p. 329; JOMMI, Alessandro. Per un’efficace tutela 
sommaria dei diritti di obbligazione: il référé provision. Rivista di Diritto Civile, n° 1. Padova : 
Cedam, 1997, p. 121; CHASE, Oscar. II problema della durata dei processo civile in Italia e negli 
Stati Uniti. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, n° 03, 1988, p. 913. Conferir também 
DIAS, Luciana Drimel. Dossiê Itália: a grave e profunda crise da duração dos processos/alerta e 
subsídio. Revista de Direito Processual Civil, v. 26. Curitiba : Ed. Genesis, 2002. p. 779 e 
seguintes.
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Quando a tese abordou a questão da necessidade de tutela efetiva 

no Direito Industrial, restou claro que não basta erigir ao nível constitucional a 

proteção à marca comercial e à patente de invenção sem que, 

concomitantemente, o processo apresente meios para que essa proteção (tutela) 

seja efetiva. Também está claro que o direito à tutela efetiva, a implicar, por vezes, 

tutela diferenciada, tem fundamento direto em preceito constitucional. Pois bem, 

agora é o caso de reconhecer que o princípio constitucional que garante a tutela 

efetiva passa pela garantia da técnica de tutela apropriada.48

E as técnicas de tutela só podem ser reconhecidas como apropriadas 

quando se vincularem estritamente às necessidades de direito material49 É 

simples. Se a tutela jurisdicional deve realizar “a tutela que decorre do direito 

material, ou seja, a própria tutela material”, há de englobar “o conjunto de meios 

de que dispõe o direito processual para atender adequadamente às disposições 

de direito substancial”.50

Portanto, a tutela jurisdicional só é efetivamente prestada no âmbito 

da propriedade industrial quando apresenta os meios, as técnicas de tutela 

adequadas ao plano do direito material. Ter isso claro é reputar que o processo 

que oferecia uma ação condenatória com multa vinculada à sentença, por 

exemplo, estava muito longe de prestar uma tutela jurisdicional adequada. É

Nesse sentido, no Brasil, MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória - individual 
e Coletiva. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. p. 23; SPADONI, Joaquim Felipe, op. 
cit., p. 304. Na Itália, MAJO, Adolfo di. Forme e tecniche di tutela. In Processo e tecniche di 
attuazione dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 33; TARUFFO, Michele. L’attuazione esecutiva dei 
diritti: profili comparatistici. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. 
p. 106; CHIARLONI, Sergio. Ars distinguendi e tecniche di attuazione dei diritti. In Processo e 
tecniche di attuazione dei diriti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 183; FERRONI, Lanfranco. 
Considerazioni sulla tutela delle situazioni non patrimoniali. In Processo e tecniche di attuazione 
dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 236.

49 MAJO, Adolfo di. Problemi e metodo dei diritto civile -  La tutela civile dei diritti.
Milão: Giuffrè, 1982. v. III. p. 38. Para Taru ffo , as técnicas de atuação intrinsecamente ligadas às 
peculiaridades do direito material é própria do direito germânico e norte-americano (TARUFFO, 
Michele. Uattuazione esecutiva dei diritti: profili comparatistici. In Processo e tecniche di attuazione 
dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 86 e 87).

50 MARINONI, Tutela Inibitória: Individual e Coletiva, op. cit., p. 400 e 405.
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evidente que o direito que tem o titular do registro à higidez de sua marca 

comercial — erigido ao nível constitucional —, havendo ameaça de contrafação, 

não estará adequadamente tutelado por uma ação que não disponha de uma 

liminar inibitória satisfativa, capaz de prontamente afastar a ameaça de ilícito 

configurada.

Da mesma forma, continuará sem proteção adequada o direito do 

titular de marca comercial, para continuar no exemplo, se insuficiente ao caso 

concreto for uma técnica de indução e o sistema não oferecer uma técnica de 

sujeitação. Enfim, se ordem sob pena de multa não for adequada à inibição 

daquele que apresenta a ameaça de contrafação, a ausência de uma técnica 

executiva de busca e apreensão dos produtos que se destinariam à contrafação é 

também exemplo de tutela jurisdicional inadequada.

Pelas inúmeras razões indicadas, o consolo do ressarcimento é de 

todo incompatível com a adequada tutela da propriedade industrial. É a tutela 

preventiva que realmente atende aos titulares de marca comercial ou patente de 

invenção. Pois para ser realmente preventiva não basta que seja a tutela deferida 

em resposta à ameaça do ilícito, mas é preciso que ela seja efetivada com 

sucesso a fim de evitar o ilícito. E essa efetivação, outra vez se ressalta, também 

depende de técnicas de tutela que guardem estrita relação com o direito 

substancial.

A técnica de tutela (assim como as formas reais de efetivação), “para 

conseguir fazer cumprir a sua finalidade, deve-se adaptar à natureza particular do 

próprio objeto”, explica C a p e l e t t i.51 É essa natureza da propriedade industrial que 

as técnicas de tutela devem ter sempre em mira.

51 CAPELETTI, Mauro. O processo civil no direito comparado. Belo Horizonte: Líder,
2001, p. 21.
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Ainda mais do que isso, para que a tutela seja mesmo efetiva 

também a cognição deve ser adequada ao direito substancial. A cognição, se 

reconhece em boa doutrina, também “é instrumento técnico de adequação do 

processo ao direito material”.52 Por isso a importância da compreensão daquilo 

que o direito substancial realmente deve traduzir em objeto de cognição no âmbito 

do processo. Ausente uma relação estreita entre o direito material e o escopo da 

cognição processual, não haverá propriamente tutela jurisdicional da propriedade 

industrial adequada ao plano do direito material. Se a tutela inibitória na proteção 

da marca comercial, como será visto, não se relaciona com o dano, qualquer 

prova que seja produzida para aferição de culpa ou prejuízo supõe cognição 

inadequada ao direito substancial.

Assim, reitere-se, não há efetiva prestação de tutela jurisdicional se o 

processo civil não dispuser de técnicas de tutelas capazes de garantir a higidez do 

direito à propriedade industrial constitucionalmente garantido. Nesse sentido, 

submeter o Direito Industrial à classificação trinária das sentenças, sem 

possibilidade de tutela antecipada, como é intuitivo, é deixar de prestar a tutela 

jurisdicional efetiva. Não por outra razão C o m o g lio  reconhece que é inevitável a 

necessidade de se recorrer a outros parâmetros classificatórios, os quais tenham 

em conta os possíveis resultados do processo, em atenção às formas de tutela 

que representem o objeto variável de demanda jurisdicional.53

Nesse ambiente, nem mesmo as ações declaratórias e executivas 

devem representar matéria à parte. Em primeiro lugar, é preciso delimitar seus 

campos atuação, ampliados por certa confusão teórica que ainda prevalece (v. 

item 6.2). Em segundo lugar, mesmo reconhecendo que não se tratam

52 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada. São Paulo: Ed. Oliveira 
Mendes, 1998, p. 84.
53 COMOGLIO, Luigi Paolo. Note riepliogative su azione e forme di tutela, nell’otica 
della domanda giudiziale, Rivista di Diritto Processuale, 1993, p. 489.
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propriamente de hipóteses de tutela específica,54 no processo civil não se pode 

limitar a efetividade dessas ações com restrições teóricas comprometidas com um 

paradigma superado. Nesse sentido, e como exemplo que será depois melhor 

analisado, não se pode vincular a eficácia dessas medidas ao trânsito em julgado 

da decisão.

Enfim, essa noção de tutela jurisdicional adequada ao plano do 

direito material tem implicações que devem orientar toda a interpretação da tutela 

da propriedade industrial. É o princípio que deverá imperar na orientação da tutela 

da propriedade industrial.

Nesse contexto e com essas premissas é que se reconhece a 

prevalência da tutela específica. Se o titular de uma marca comercial tem direito à 

abstenção erga omnes, decorrente da oponibilidade própria da natureza de seu 

direito, o ordenamento quer que esse direito se cumpra tal qual é realmente. 

Porque “se a alguém é dado pretender, segundo direito, que outrem se abstenha 

de algo, há de poder contar com o direito para conseguir a utilidade que espera da 

abstenção — essa utilidade e não outra (...).55

Essa prevalência tem, como é intuitivo, especial consagração no 

Direito Industrial. Até porque, tanto quanto propriamente a tutela jurisdicional, 

nesta matéria também a “tutela específica deve ser pensada em face das diversas 

situações de direito substancial carentes de tutela”.56 É, portanto, na peculiar 

natureza do Direito Industrial substancial que está a demanda por tutela 

específica, é lícito concluir. Pois, quando se diz que a tutela específica é norteada

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. p. 67.

55 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Cumprimento e sanção pecuniária 
compulsória, op. cit., p. 141.

56 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. p. 67 e 70. Em sentido contrário ao texto TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa..., 2a. edição, p. 
229 a 232.

32



pelo “postulado da maior coincidência possível”,57 essa coincidência refere-se à 

adequação no âmbito do processo que encontra o direito substancial.

Não por outra razão, afirma-se que tutela específica é aquela que 

“proporciona ao sujeito o próprio bem a que tinha direito”.58 O bem a que tinha 

direito é ditado pelo direito substancial. Se quem possui uma patente de invenção 

tem direito ao uso exclusivo legalmente garantido, terá tido direito à tutela na 

forma específica se conseguir garantir que realmente esse uso exclusivo não seja 

violado. Se no processo a técnica de tutela for adequada a garantir o mesmo 

direito que seria exercido pela ação de direito material. A técnica de tutela tem que 

ser a “expressão realizadora da ação de direito material” , para usar um termo do 

Prof. Ovídio Baptista da S ilv a .59

É preciso reconhecer, antes de tudo e reiterando, que ao se afirmar 

que a tutela jurisdicional específica é aquela que leva em conta a “especificidade 

do objeto do direito a ser satisfeito”,60 só é possível reconhecer que essa 

especificidade esteja no plano do direito material. Enfim, tutela específica é aquela 

que traduz no âmbito processo a realização do direito material tal qual essa 

realização se daria na ação de direito material.61

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tendências na execução de ordens judiciais. 
In Temas de Direito Processual (Quarta Série). São Paulo: Saraiva, 1989. p. 251 a 241.

58 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: 
Malheiros, 2001. vol. I, p. 154.

59 SILVA, Curso de Processo Civil, v.2, op. cit., p. 321.

60 YARSHELL, Flávio. Tutela específica e a reforma do Código de Processo Civil. 
São Paulo: AASP, Revista do Advogado, n° 46, 1995. p 39 a 42.

61 Sobre tutela específica conferir especialmente BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
A tutela específica do credor nas obrigações negativas. In: Temas de direito processual (Segunda 
Série). São Paulo: Saraiva, 1988, p. 39; RBDP n° 20/61; LU ISO, Francesco Paolo. Specific 
performance enforcement. In: Italian Yearbook of Civil Procedure. Coord. Elio Fazzalari. Milano: 
Giuffré Editore, 1991, p. 509; NETTO, Nelson Rodrigues. Tutela jurisdicional específica: 
mandamental e executiva lato sensu. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 137; ZAVASCKI, Teori 
Albino. Antecipação da tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 137.
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O titular de marca comercial, no exercício da ação de direito material, 

faria valer o direito à abstenção erga omnes que tem ao evitar que qualquer 

violação a seu direito se verificasse. Se no plano do processo for possível evitar 

com a mesma efetividade a violação desse direito do titular de uma marca, essa 

tutela será mesmo específica. Não por acaso se diz que “é específica a tutela que 

impede o uso indevido por terceiros de uma marca comercial de propriedade do 

autor”.62

Pelo que foi exposto é fácil notar que o conceito de tutela específica 

não se identifica com a mesma expressão utilizada no art. 461 do CPC. No Código 

a tutela específica se apresenta como algo antagônico ou pelo menos diverso do 

“resultado prático equivalente”. A diferença, em verdade, se dá apenas pela 

técnica de atuação de qual se valem as duas previsões, mas o é certo é que 

ambas são hipóteses de tutela específica.63

A questão é saber se essa tutela é também diferenciada, em 

expressão cunhada por Proto P is a n i.64 Antes de tudo, parece relevante assinalar 

que tutelas diferenciadas (excepcionais) só podem ser assim classificadas porque, 

noutra ponta, estão as não diferenciadas (ordinárias). E tutelas não diferenciadas 

seriam as ordinárias constantes da teoria trinária (condenatória, declaratória e 

constitutiva),65 com cognição exauriente, não antecipadamente concedidas. As

NETTO, Nelson Rodrigues. Tutela jurisdicional específica: mandamental e 
executiva lato sensu. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 137.

63 No sentido do texto TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa..., 2a. edição, p. 230 e 231.

64 PISANI, Andrea Proto. Sulla Tutela giurisdizionale differenziata. Rivista di Diritto 
Processuale, ano XXXIV, n° 04. p. 536. Do mesmo autor conferir também Appunti sulla giustizia 
civile. Bari: Caccuri Editore, 1982. P. 213 a 215 e 244 a 246.

65 Autores sobre a teoria trinária: MARQUES, José Frederico. Manual de Direito 
Processual Civil. São Paulo : Saraiva, 1975, v. 1, p. 164; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso 
de Direito Processual Civil, 2a ed., Rio de Janeiro : Forense, 1986, p. 63-64; GRECO FILHO, 
Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo : Saraiva, 1987, p. 85. A melhor crítica à 
teoria trinária: MARINONI, Luiz Guilherme. O procedimento comum clássico e a classificação 
trinária das sentenças como obstáculos à efetividade da tutela dos direitos. Revista do TST, vol. 
65, n° 1 -  1999. p. 229. Conferir também TALAMINI, em resposta às formulações críticas de 
Marcelo Lima Guerra, Tutela relativa..., 2a edição, p. 210 a 217.
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tutelas diferenciadas são alternativas, no conceito de Tommaseo, ao solemmis 

ordo iudiciarius.66

Pois hoje, é lícito concluir, já não se pode mais falar que tais 

expressões, como tutela diferenciada, tenham a mesma importância que tinham 

quando começaram a aparecer com mais freqüência na doutrina. E isso por uma 

razão inequivocamente positiva. Não é demais supor que as tutelas diferenciadas 

não são mais tão diferenciadas assim, pois ocuparam um espaço tal que pode 

levar as ordinárias a serem, estas sim, as “tutelas diferenciadas”.67

Com efeito, se a tutela diferenciada sempre foi invocada “para se 

escapar das técnicas tradicionalmente adotadas”,68 hoje já é possível dizer que as 

tradicionais são agora as então diferenciadas (excepcionais).

Portanto, ao conceito de diferenciada da tutela deve-se retirar, 

atualmente, o caráter de excepcionalidade. A tutela diferenciada, aí entendida 

aquela fora da classificação trinária, a contemplar tutela específica e com 

possibilidade de julgamento em cognição sumária,69 é hoje a tradicional, 

prevalentemente utilizada em quase todas as áreas.

TOMMASEO, Ferrucio. Appunti di Diritto Processuale Civile. 3a. edição. Turim: G. 
Giappichelli Editore, 1995. p. 19.

67 Assim Rogério So ares , na monografia que escreveu especificamente sobre “tutela
jurisdicional diferenciada”: “Inicialmente advertimos para a falsa novidade do debate. Entendemos 
literalmente a expressão ‘tutela jurisdicional diferenciada’, ter-se-ia que para necessidades diversas 
de tutela corresponderiam formas diversas de sua prestação. Esta premissa, no entanto, já aceita 
pelo sistema que está construído sobre ela” (SOARES, Rogério Aguiar Munhoz. Tutela
Jurisdicional Diferenciada -  tutelas de urgência e medidas liminares em geral. São Paulo:
Malheiros, 2000. p. 135).

68 ARMELIN, Donaldo. Tutela jurisdicional diferenciada. In: O processo civil
contemporâneo. (Coord.) Luiz Guilherme Marinoni. Curitiba: Juruá, 1994, p. 105.

69 “A antecipação de tutela (art. 273) e a tutela específica (art. 461 e 461-A) são,
todas, modalidades de ‘tutela diferenciada', cujo objetivo é satisfazer um pretensão material que, 
de outro modo, estaria comprometida pela natural demora na conclusão do processo.” (ALVIM, 
Jose Eduardo Carreira. Tutela específica das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. Rio 
de Janeiro: Forense, 2002, p. 23).
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De toda a forma, a doutrina ainda continua tratando essas formas de 

tutela não compreendidas no superado paradigma do processo civil como 

diferenciada. E nesse sentido, não há dúvida, a propriedade industrial, em 

particular, reclama sim uma tutela diferenciada.

A doutrina reconhece que a tutela que pode integrar a classificação 

de diferenciada é a que apresenta um resultado diferenciado e, de igual forma, 

meios diferenciados para a obtenção desse resultado.70 Nesse sentido, é sim 

possível dizer que a propriedade industrial demanda meios e resultados 

diferenciados, sempre em oposição à forma tradicional de tutela. Sobretudo 

porque não prescinde em absoluto de tutelas de cognição sumária, “a tônica 

dessas tutelas diferenciadas”.71

A propriedade industrial, repita-se, não pode ser adequadamente 

tutelada pelas opções oferecidas pela teoria trinária, não pode prescindir de meios 

de sujeição e sujeitação eficazes e lhe é inerente um provimento antecipatório 

satisfativo, a garantir a preventividade de sua tutela.72 Em qualquer conceito de 

tutela diferenciada, com as ressalvas antes indicadas, esse desenho da tutela da 

propriedade industrial apresenta-se diferente em relação àquele modelo 

tradicional, não há dúvida.

YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela jurisdicional. São Paulo: Atlas, 1999, p. 31.

71 CUNHA, Alcides Munhoz da. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000. p. 32.

72 Ainda sobre tutela diferenciada, conferir BEDAQUE, José Roberto dos Santos. As 
formas diferenciadas de tutela no processo civil brasileiro. In: Temas atuais do direito processual 
ibero-americano. Coord. Petrônio Calmon Filho e Adriana Beltrame, Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
p. 61; MESQUITA, Eduardo Melo de. As tutelas cautelar e antecipada. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 173; LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2001, p. 30; e LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Eficácia das decisões e 
execução provisória. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 189).
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2 .4  0  CONCEITO DE DlREITO INDUSTRIAL. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E SUA

TUTELA

Como foi dito em introdução, para o trabalho o âmbito, o conceito de 

Direito Industrial é restrito e refere-se ao direito concorrencial, direito de marcas e 

patentes. É um grupo de disciplinas referente a atividades das empresas, em 

regime de concorrência73. Isso por convenção, pois há quem tenha por Direito 

Industrial uma área de abrangência maior. A limitação propositadamente respeitou 

os limites impostos pela própria Lei de Marcas, Patentes e direitos conexos (n° 

9 .279 /96 ).

Também como já foi mencionado na parte introdutória, a referência à 

propriedade industrial e intelectual, indiscriminadamente, não é vedada por um 

necessário compromisso com o rigor da linguagem jurídica. Marca e patente, 

assim como direito autoral, repita-se, formam todos uma categoria única de 

direitos resultantes de um processo intelectual, diferenciando-se apenas pela 

destinação.74

Esse limite do convencional, por certo, não desprezou a existência 

de elementos comuns que justificassem a abordagem conjunta, como foi 

reconhecido por outros do direito comparado que também optaram por esta 

limitação.75

No que se refere à tutela jurisdicional, a limitação é de igual forma 

convencional. O trabalho enfrentou os conceito de tutela e tutela jurisdicional. É 

óbvio que um conceito amplo de tutela jurisdicional pressupõe um escopo muito

73 “Alia matéria dei diritto industrial si riconduce um compósito gruppo di discipline 
essenzialmente riferite all’attività di impresa, tipicamente postulata in regime de concorrenza” 
(GHIDINI, Gustavo. Profili Evolutivo dei Diritto Industriale. Milano: Giuffrè, 2001. p. 01).

74 CERQUEIRA, João Gama. Tratado de propriedade industrial. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 1982, p. 56.

75 Assim também para SPOLIDORO, Marco Saveiro. Provvedimenti Prowisori dei 
Diritto Industriale. Riv. Dir. Indust., anno XLIII, 1994, n. 2, p. 359.
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superior ao delimitado nesse trabalho. Noutra ponta, a tese percorre temas que 

não caberiam no conceito estrito de tutela jurisdicional.

Há previsões de tutela do Direito Industrial na própria Lei de Marcas, 

Patentes e Direitos Conexos e, sobretudo, existem disposições do Código de 

Processo Civil aplicáveis à matéria. Aliás, as previsões da Lei especial se prestam 

apenas para reafirmar a incidência à disciplina das disposições gerais do Código 

de Processo, como será visto.

Enfim, por tutela jurisdicional da propriedade industrial, aos olhos 

estritos da tese, entende-se não é apenas as sentenças proferidas nesse âmbito 

do direito material, “mas verdadeiramente o conjunto de meios de que dispõe o 

direito processual para atender adequadamente às disposições do direito 

substancial”.76

Nessa delimitação do tema tentou-se evitar o aprofundamento de 

matérias que dizem respeito à disciplina mais ampla do processo civil, de forma a 

prevalecer a abordagem de matérias que tivessem direta implicação com o Direito 

Industrial.

2.5 O CONCEITO DE DIREITO CONCORRENCIAL E SUA TUTELA

Mencionou-se acima o que já foi dito em introdução: na propriedade 

industrial, por convenção, inclui-se o trato da concorrência desleal, em especial 

por respeitar o escopo da Lei n° 9.279/96.

Essa opção, entretanto, não se deu ao acaso.

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, op. cit., p. 405.
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O português Carlos Olavo bem explica que a propriedade industrial 

induz essencialmente a duas ordens de idéias: (01) “a atribuição da faculdade de 

utilizar, de forma exclusiva ou não, certas realidades imateriais” e (02) “a 

imposição de determinados deveres no sentido de os vários agentes econômicos 

que operam no mercado procederem honestamente”.77 A primeira parte se refere 

propriamente aos direito de propriedade industrial. A segunda parte impõe uma 

forma de agir cuja violação dá origem à chamada concorrência desleal.

Embora houvesse certa sobreposição daquilo que se pretendia 

tutelar no âmbito da propriedade industrial e da concorrência desleal78, é certo 

hoje que pode haver ato de concorrência desleal sem haver violação de 

propriedade industrial, assim como pode haver violação à propriedade industrial 

sem qualquer ato de concorrência desleal.79 Isso não retira a intrínseca ligação 

que persiste entre os dois institutos, ditada essencialmente pela função comum de 

garantia da lealdade de concorrência.80

O fato é que há uma função comum de regulação concorrencial do 

mercado entre direitos de propriedade industrial e concorrência desleal a implicar 

a classificação, dos dois institutos, no âmbito do Direito Industrial. Tanto é assim

OLAVO, Carlos. Concorrência Desleal e Direito Industrial. In: Concorrência 
Desleal. Coimbra : Almedina, 1997. p. 57.

78 OLAVO, Carlos. Concorrência Desleal e Direito Industrial. In: Concorrência
Desleal. Coimbra : Almedina, 1997. p. 60 e 61.

79 ASCENSÃO, José de Oliveira. Concorrência Desleal. Lisboa : Associação 
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1994. Assim também para a doutrina italiana: 
“accertata che sia la contraffazione, ciò non implica um automatico riconoscimento delia 
concorernza sleale” (SCIRÈ, Francesco. La concorrenza sleale nella giurispridenza. tomo secondo. 
2a edição. Milano: Giuffrè, 1989. p. 47). Por outro lado, afastada a contrafação, “importa 
necessariamente 1’esclusione delia concorrenza sleale’’ (FRISINA, Pasquale. Provvedimenti 
d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e tutela dei marchio. Giurisprudenza di Merito, ano XV, parte 1, 
1983. p. 1133).

80 Citando o francês Paul Roubier , Carlos O lavo define: “Os direitos privativos da
propriedade industrial e a repressão da concorrência desleal são, pois, institutos distintos na 
medida em que através daqueles se procura proteger uma utilização exclusiva de determinados 
bens imateriais, enquanto que através da repressão da concorrência desleal se pretende 
estabelecer deveres recíprocos entre os vários agentes econômicos” (OLAVO, Carlos. 
Concorrência Desleal e Direito Industrial. In: Concorrência Desleal. Coimbra : Almedina, 1997. p. 
64).
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que na terminologia internacional a expressão propriedade intelectual 

compreende, entre outros, o direito de marca, patente e o controle de prática anti- 

concorrencial.81

E a tutela jurisdicional do direito concorrencial ou direito da 

concorrência desleal (as expressões não são sinônimas, ressalte-se) guarda 

inegável relação com a tutela jurisdicional da propriedade industrial em seu 

conceito mais restrito. Tanto é assim que Remo F r a n c e s c h e l l i, chamado por 

T a r zia  a escrever sobre as medidas provisórias no Direito Industrial, sustentou 

que a disciplina da concorrência, na idêntica medida da propriedade industrial, 

"impone di per sé 1’esigenza di uma tutela rápida ed efficace”.82 Os portugueses 

sugerem que, tal qual na propriedade industrial, “é do tipo de interesses protegidos 

pelas regras da leal concorrência que decorre a relevância das pretensões de 

abstenção e de cessação de condutas desconformes”.83

Um pouco mais difícil é aferir a compatibilidade de tratamento da 

concorrência desleal com o chamado direito da concorrência ou, ainda mais 

especificamente, o direito antitruste, disciplinado aqui no Brasil em Lei apartada 

(Lei n° 8.884, de 13.06.1994).

É consenso que o direito concorrencial tem uma função mais ampla 

de regulação da economia de mercado, coibindo abusos concorrenciais da livre 

iniciativa empresarial. Já a concorrência desleal diz mais com a disciplina da 

relação entre os agentes participantes do mercado.84 Esta separação, entretanto,

SORDELLI, Luigi. Prowedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di 
autore e nella Concorrenza. Pádua : Cedam, 1998. p. 90.

82 FRANCESCHELLI, Remo. Le misure provvisorie nel diritto industriale. In Les
mesure provisoires en procédure civile. Milão : Giuffrè, 1985. p. 283.

83 COSTA E SILVA, Paula. Meios de reação civil à concorrência desleal. In:
Concorrência Desleal. Coimbra : Almedina, 1997. p. 103.

84 A respeito, vale referir esta passagem de António de Macedo Vitorino: “Chegados a 
este ponto cumpre referir que as mais modernas teorias da concorrência não procuram explicar a 
sobreposição de interesses tutelados pelo artigo 260° (concorrência desleal) de forma antitética ou 
dialética. Antes se assistiu a uma tentativa de harmonização. (VITORINO, António de Macedo.
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definitivamente não se apresenta estanque.85 Parece lícito concluir, por exemplo, 

que o abuso de posição dominante, previsto no art. 20, IV, da Lei Antitruste (assim 

como outros tipos do art. 21 da Lei), pode representar concorrência desleal.

E com fundamento nesses elementos comuns que o trabalho 

abordou os aspectos processuais do direito antitruste, até porque não se pode 

dizer equivocado quem afirma que “do ponto de vista dos interesses tutelados, o 

direito antitruste e o direito da propriedade industrial tenham uma tal proximidade 

que se pode ordená-los sob a rubrica comum do direito da concorrência”.86

É importante notar que no âmbito deste trabalho não se está à 

procura de um “lugar comum” para a propriedade industrial, a concorrência desleal 

e o direito antitruste, no âmbito do direito material. A pretensão aqui é identificar 

pontos de semelhança que induzam a tratamento análogo sob a nuance 

processual. Os portugueses se socorrem da disciplina processual da concorrência 

desleal para suprir omissão neste âmbito na legislação do direito concorrencial.87 

Aí está um exemplo claro do interesse da abordagem da questão neste trabalho.

Visão Integrada da Concorrência Desleal. In: Concorrência Desleal. Coimbra : Almedina, 1997. p. 
132 e 133).

85 Explica Evaristo Mendes: “Há determinados comportamentos regulados pelo 
Direito da Concorrência Desleal que quando atingem determinado limiar de relevância restritiva ou 
falseadora da concorrência podem cair sob a alçada do direito da Concorrência. Há vice-versa, 
certas condutas típicas do direito da Concorrência susceptíveis de cair também nas malhas do 
Direito da Concorrência Desleal” (MENDES, Evaristo. Direito da Concorrência Desleal e Direito da 
Concorrência. In: Concorrência Desleal. Coimbra : Almedina, 1997. p. 96). Reconheça-se, ainda, 
que a concorrência de desleal é um expressão de contornos fluidos (PATRlCIO, J. Simões. Direito 
da Concorrência. Lisboa: Gradiva publicações, 1982. p. 31).

86 FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Propriedade Intelectual, Tutela Antecipatória 
Genérica e Específica. Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1996. p. 121.

87 Evaristo Mendes, tratando do direito concorrencial, adverte: “Parecem faltar, no 
entanto, mecanismos processuais de reacção adequados por parte dos lesados. Este é um dos 
pontos em que o Direito da Concorrência Desleal poderá, porventura, contribuir para uma solução 
ajustada” (MENDES, Evaristo. Direito da Concorrência Desleal e Direito da Concorrência. In: 
Concorrência Desleal. Coimbra : Almedina, 1997. p. 93).
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3. A TUTELA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO PARADIGMA SUPERADO DO

PROCESSO CIVIL BRASILEIRO

3.1 Considerações iniciais

Neste capítulo a tese vai aprofundar a demonstração da inaptidão 

das ações que sempre foram manejadas na defesa da propriedade industrial, 

todas inseridas num paradigma superado do processo civil.

Como também já foi visto, a efetiva prestação da tutela jurisdicional 

liga-se à outorga de meios efetivos à prestação dessa tutela. São as técnicas de 

tutela, aí incluídas as ações judiciais predispostas pelo Código de Processo Civil 

ou, em melhor conceito, pelo sistema processual.

O reconhecimento desse discurso ajuda a desmistificar a utilização 

de ações incompatíveis com as demandas do direito industrial substancial. E isso 

é importante porque até hoje, passado algum tempo da superação de um 

paradigma de processo que pautou a tutela da propriedade industrial durante um 

bom tempo, os titulares desses direitos continuam sofrendo com a inadequação 

que uma interpretação ultrapassada do processo oferece. É o que se pretende 

demonstrar no próximo capítulo.

3.2 As AÇÕES POSSESSÓRIAS NA TUTELA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

3.2.1 A INSERÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA CATEGORIA DOS DIREITOS

REAIS

Durante muito tempo houve uma tentativa de incorporar a 

propriedade industrial no âmbito dos direito reais. O conceito de propriedade 

precisou ser arranhado para que pudesse abranger as criações intelectuais.
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Ampliou-se o conceito de propriedade para abranger a propriedade industrial, os 

bens imateriais. Caio Mário Pereira, por exemplo, defendia que:

bem móvel de mesma categoria é ainda a propriedade industrial, 
com os direitos originados do poder de criação, de organização e 
de invenção, na utilização exclusiva das marcas de indústria e 
comércio e do nome comercial, e protegendo os direitos 
assentados na capacidade de imaginação criadora contra a 
utilização alheia e a concorrência desleal.8

Entretanto, tal não pode significar, como adverte Marinoni, que se 

despreze “distinções de grande relevância entra a chamada propriedade de bens 

imateriais e propriedade das coisas corpóreas (domínio)”.89 Outra dificuldade que 

se apontava ao debate é a suposta incompatibilidade da propriedade industrial à 

perpetuidade característica do direito de propriedade.90

E essas distinções e incompatibilidades implicam separar a 

propriedade imaterial do regime jurídico da propriedade corpórea, a determinar 

que as coisas incorpóreas são insuscetíveis de proteção possessória.91 E não 

podem ser objeto de possessória porque as coisas incorpóreas não podem ser 

objeto de propriedade, como explica Orlando Gomes: “o fenômeno da ‘propriedade 

incorpórea’ explica-se como reflexo do valor psicológico da idéia de propriedade, 

mas, embora esses direitos novos tenham semelhança com o de propriedade,

SILVA PEREIRA, Caio Mario. Instituições de Direito Civil, vol. I. Rio de Janeiro: 
Forense, 1982. Orlando Gomes fala em quase propriedade quando se refere à propriedade 
incorpórea (GOMES, Orlando. Direitos Reais 7a. edição. Rio de Janeiro: Forense, p. 94).

89 MARINONI, Luiz Guilherme. Marca Comercial..., op. cit., p. 209.

90 Sobre o debate: CUNHA LYRIO, Alexandre da. Proteção Jurídica das Marcas de 
Indústria e Comércio e do Nome Comercial. Revista da Associação Brasileira de Propriedade 
Industrial, n° 47, jul/ago de 2000, p. 48.

91 MARINONI, Luiz Guilherme. Marca Comercial..., op. cit., p. 213. Em sentido
contrário: “É sabido que esta equiparação não pode ser entendida de modo absoluto, mas com as 
devidas adequações impostas pela natureza das coisas. (...) Todavia, no que se refere à essência 
de sua estrutura, a propriedade industrial e a propriedade móvel são semelhantes: tratam-se, 
ambos, de direitos absolutos, isto é, direitos que impõem um dever universal (erga omnes) de 
observância” (ZAVASCKI, Teori Albino. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. Revista de 
Direito Processual Civil, v. 09. Curitiba : Ed. Genesis, 1998. p. 118).
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porque também são exclusivos e absolutos, com ele não se confundem. A 

assimilação é tecnicamente falsa”.92

T h e o d o r o  Ju n io r  advertia que não se poderia “equiparar os 

privilégios do inventor ao domínio que se exerce sobre coisas corpóreas, já que 

sua principal característica não é a dominação sobre um objeto determinado, mas 

sim o seu aspecto negativo, que é o de uma interdição a que as demais pessoas 

concorram com o titular da patente no seu emprego econômico”.93

O certo é que o debate na doutrina nunca foi consensual, sempre 

tendo havido certa dificuldade em classificar a propriedade industrial como 

verdadeiro direito de propriedade.94 A jurisprudência revela-se majoritariamente 

favorável à inclusão das coisas incorpóreas no âmbito da propriedade, 

outorgando-lhes proteção possessória.

De toda forma, o uso das possessórias sempre esteve subordinado à 

existência do registro de marca ou da patente de invenção, enquanto “títulos de 

propriedade”.95 Titulares de direitos relativos à propriedade industrial não 

protegidos por registro ou patente, por ausência de “título”, ficavam sem a 

proteção das possessórias.

GOMES, Orlando. Direitos Reais 7a. edição. Rio de Janeiro: Forense, p. 95. Na 
doutrina são muitos os autores que consideram os direitos de propriedade industrial como direitos 
de propriedade sobre bem incorpóreo e móvel. Conferir relação em SABOIA, Marcelo Rocha. A 
Propriedade Industrial e sua Tutela Jurídica. Revista da Associação Brasileira de Propriedade 
Industrial, n° 14, jan/fev de 1995, p. 09.

93 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Painel sobre marcas, tutela jurisdicional da 
propriedade industrial, Anais do V Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1985. p. 32.

94 Sobre o debate conferir, entre outros, NASCIMENTO, João Paulo Capella. A 
natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais. Revista da Associação Brasileira de 
Propriedade Industrial, n° 28, mai/jun 1997, p. 23; TAVARES PAES, P. R. Nova Lei de Propriedade 
Industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 176 a 185.

95 GONÇALVES NETO, Alfredo Assis. Manual de Direito Comercial. 2a. ed., Curitiba: 
Juruá, 2003. p. 195 a 197. Em sentido contrário, autorizando o uso do interdito proibitório mesmo 
para a proteção de marca não registrada, conferir JTJ 128/363.
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No meio desse debate, no entanto, o art. 5°., da Lei n° 9.279/96, 

expressamente fixou que “consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os 

direitos de propriedade industrial”.

A tese não se propõe a debater a validade da inclusão dos direitos 

de marca e patente no âmbito do direito de propriedade. Esse é um debate para o 

Direito Civil e, sobretudo, não cabe no escopo do presente trabalho. A intenção é 

apenas deixar claro que a questão sempre foi controvertida.

O que de fato interessa ao trabalho é que o debate sempre se 

circunscreveu mesmo à contraposição entre o entendimento literal do conceito de 

propriedade e a questão da efetividade.96 Como será visto no ponto seguinte: boa 

parte dos motivos que levaram a doutrina e mesmo a jurisprudência a acomodar a 

propriedade intelectual no âmbito das possessórias liga-se exclusivamente à 

possibilidade de se outorgar a esses direitos à proteção processual supostamente 

privilegiada das possessórias.

3.2.2 A UTILIDADE DAS POSSESSÓRIAS À TUTELA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

LIGA-SE À SUPOSTA PROTEÇÃO PROCESSUAL PRIVILEGIADA DESSAS AÇÕES

Ba r b o sa  M o r e ir a  reconhecia que fora do âmbito privilegiado da

posse, o Código “afigurava-se impotente para tutelar em forma preventiva, e

portanto específica, as posições jurídicas de vantagem a que correspondam 

obrigações negativas”.97 Pois a verdade é que a doutrina e a jurisprudência 

trataram de colocar a propriedade industrial nesse “âmbito processual 

privilegiado”.

96 Nesse sentido, CUNHA LYRIO, Alexandre da. Proteção Jurídica das Marcas de
Indústria e Comércio op. cit., p. 47.

97 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A tutela específica do credor nas obrigações
negativas. In: Temas de direito processual, Segunda Série. São Paulo : Saraiva, 1980, p. 41.
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É lícito concluir que as possessórias não estavam a serviço da 

proteção à propriedade intelectual porque a construção da melhor doutrina não 

indicava relevante diferença jurídica entre bens corpóreos e incorpóreos. O 

contrário ocorria, como se viu. A doutrina — assim como parte da jurisprudência 

— reconhecia a dificuldade de se valer de classificação única para realidades 

distintas, mas, noutra ponta, não reputava apropriado castrar a proteção 

jurisdicional efetiva que só as possessórias, à época, podiam outorgar.

É inegável que todo aquele debate fundava-se na efetividade das 

possessórias. É dizer: a tentativa de forçar a classificação dos direitos intelectuais 

como direito de propriedade não se pautava efetivamente por critérios próprios da 

doutrina do direito civil, mas, em verdade, pela necessidade evidenciada pelo 

processo civil em oferecer uma proteção eficaz ao direito de marca.98

Até porque, reconheceu T h e o d o r o  Jú n io r , a doutrina que é 

concebida para fundamentar o tratamento processual diferenciado às tutelas dos 

direitos reais e obrigacionais “representa apenas uma tentativa de explicar o que 

existe no sistema processual vigente, sem, contudo, evidenciar a obrigatoriedade 

de que assim devesse ser, invariavelmente”.99

Tal se infere inequivocamente de um julgado referência desta 

discussão no S u p e r io r  T ribunal  de  J u s t iç a . Tratando da propriedade industrial,

Em sentido análogo: “A mandamentalidade, contida nos interditos proibitórios sob 
uma ordem seguida de multa, lhe confere o caráter de uma tutela jurisdicional preventiva, e, essa 
foi a razão de estender seu uso ao direito de autor e aos direitos à marca e ao invento, ainda que 
as ações possessórias sejam inadequadas para atutela dessas espécies de bens imateriais, mas, 
ante a lacuna do ordenamento processual em lhes dispensar efetiva tutela jurisdicional” (DUARTE, 
Simara Carvalho. Tutela inibitória do Direito Autoral, marca e invento. Tese apresentada à 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2001. p. 178).

99 THEODORO JÚNIOR, Humberto. A execução de sentença e a garantia do devido
processo legal. Rio de Janeiro: AIDE, 1987. p. 242. Em sentido análogo: “Em outras palavras, a 
natureza do direito a tutelar (posse ou propriedade, direito real ou pessoal) não é, em princípio, 
relevante para os atos executivos que vão realizar” (MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil -  
princípios fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 239).
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assentou o STJ que “tendo o interdito proibitório índole eminentemente preventiva, 

inequivocamente é ele o meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, 

a violação daquele direito”.100

E não só no Brasil tal fenômeno se verificou. Na Itália há quem 

reconheça que o fato das possessórias estarem ainda muito em voga se dá pela 

inexistência da concorrência de outros “procedimentos de urgência”.101 Em sentido 

idêntico, na Espanha, com a introdução de “cautelares típicas” (incluída a ação de 

cessação) no Direito Industrial, a doutrina se apressou em apontar que as 

possessórias “quedarán relegadas a segundo plano”.102

Na Itália ainda deve ser reconhecido que a ampliação da inibitória às 

hipóteses de direito material ficou vinculada aos direito absolutos. É que a doutrina

entendeu que a proteção legal que se dava a determinadas categorias de direitos 

reais implica reconhecer que esses direito, e apenas esses direitos, mereceriam 

proteção por meio da inibitória. Falava-se num binário inibitória-direito absoluto.103 

Também por isso a doutrina italiana admitia que o conceito de “propriedade 

industrial” é importante para autorizar (por ser direito real) o uso de ações 

adequadas.104

O mesmo no Brasil, não há dúvida. O fato é que a reforma do

sistema processual brasileiro ofereceu uma tutela inibitória com índole

eminentemente preventiva, a poupar a doutrina e a jurisprudência do debate que 

deve ser relegado estritamente ao direito civil. Por esse motivo, como bem soube

100 STJ, 3a T., Resp. 7.196-RJ, j. 10/6/91. Também concluiu nesse sentido: CUNHA 
LYRIO, Alexandre da. Proteção Jurídica das Marcas de Indústria e Comércio ..., op. cit., p. 48.

101 BRECCIA, Umberto. Possesso e denunzia. In Processo e tecniche di attuazione 
dei diritti.Nápoles : Jovene, 1989. p. 699.

102 VEGA, José Antonio Vega. Derecho de autor. Madrid : Tecnos, 1990. p. 270.

103 BELTRAMI, D. P. Patto di non concorrenza e provvedimento ex art. 700 c.p.c. 
Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1962. p. 198 e 200.

104 AUTERI, P.; FLORIDIA, G.; MANGINI, V.; OLIVIERI, G.; RICOLFI, M.; SPADA, 
P.. Diritto industriale -  Proprietà intellettuale e concorrenza. Torino : G. Giappichelli, 2001. p. 627.
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reconhecer a doutrina espanhola, as ações possessórias na propriedade industrial 

"quedarán relegadas a segundo plano”.

3.2.3 NO ATUAL SISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO NÃO HÁ RAZÃO PARA SE

UTILIZAR AS AÇÕES POSSESSÓRIAS NA TUTELA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Como já foi reconhecido, tinha sua razão de ser o esforço da 

doutrina, em especial a mais afeita ao processo civil, em incluir a propriedade 

industrial na esfera de direito suscetíveis de proteção possessória. Até 1994 o 

Código de Processo Civil não oferecia a possibilidade de provimentos 

antecipatórios no processo de conhecimento ordinário. As ações possessórias 

formavam uma espécie de ilha da efetividade no CPC.

Acima da dificuldade teórica de abarcar os bens incorpóreos à 

categoria protegida pelas possessórias, estava a natureza dos direitos de 

propriedade industrial a refutar um processo ordinário, condenatório e, o que pior, 

sem previsão de uma fase sumária realmente importante à proteção de direitos 

como marca e patente.

E nesse debate circunscrito à contraposição entre o entendimento 

literal do conceito de propriedade e à questão da efetividade, vencia, quase 

sempre, a efetividade.105 Nessa “vitória da efetividade” já se imaginou que o 

interdito possessório fosse o caminho para se questionar atos do próprio INPI.106 

O mesmo se deu no uso das ações cautelares vinculadas a “ações declaratórias” 

(v. item 3.3).

05 Nesse sentido, CUNHA LYRIO, Alexandre da. Proteção Jurídica das Marcas de
Indústria e Comércio ..., op. cit., p. 47.

106 Comentou a hipótese, discordando, BASTOS, Aurélio Wander. Propriedade
Industrial. Rio de Janeiro: Líber Juris, 1991. p. 44.
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Agora o atual Código de Processo Civil prevê uma tutela 

vocacionada à tutela da propriedade industrial, com possibilidade de antecipação 

liminar, com todas as possibilidades de execução direta e indireta. Enfim, não faz 

mais qualquer sentido ampliar o campo original das ações possessórias para 

abrigar a tutela da propriedade industrial se o atual modelo do CPC oferece a 

inibitória sem qualquer restrição de ordem teórica. Até porque, já foi ressaltado, 

não era sem resistência que os tribunais aceitavam a possessória na proteção da 

propriedade industrial.107

Nesse sentido, pouco acrescenta a disposição do art. 5°., da Lei n° 

9.279/96, ao expressamente fixar que “consideram-se bens móveis, para os 

efeitos legais, os direitos de propriedade industrial”. Também não tem razão de ser 

o esforço em defender, com problemas teóricos inerentes à classificação que os 

segredos de indústria poderiam ser protegidos pelas ações possessórias, dada “a 

existência de um direito de posse sobre as informações confidenciais”.108 Mesmo 

porque, como é certo hoje, a ação inibitória está à disposição dos direitos 

absolutos e relativos indiscriminadamente.

Ademais, sempre se entendeu que a utilização das possessórias 

subordinava-se à obtenção do título, representado pela patente ou pelo registro. 

Era como se decidia majoritariamente em jurisprudência: “O bem industrial, bem 

incorpóreo, como o bem intelectual, é suscetível de posse. As pretensões e as 

ações possessórias podem ser exercidas, mas somente nascem com a

Por exemplo: “não cabe possessória na defesa de marca porque a lei especial 
oferece proteção especial (BASTOS, Aurélio Wander. Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Líber 
Juris, 1991. p. 50). Noutro julgado se reconheceu que “é discutível o uso das possessórias” (RT 
626/45 a 52).

108 FEKETE, Elisabeth Kasznar. O regime jurídico do segredo de indústria e comércio
no direito brasileiro. Rio de janeiro: Forense, 2003. p. 352. Na Itália o direito à lealdade da 
concorrência também é considerado por muitos um direito absoluto, com as garantias processuais 
daí decorrentes (AUTERI, P.; FLORIDIA, G.; MANGINI, V.; OLIVIERI, G.; RICOLFI, M.; SPADA, 
P.. Diritto industriale -  Proprietà intellettuale e concorrenza. Torino : G. Giappichelli, 2001. p. 635). 
Em sentido contrário, RAPISARDA, Cristina. Profili delia tutela civile inibitória. Pádua: Cedam, 
1987. p. 163 e SANTINI, Geraldo. Concorrenza Sleale ed impresa, Revista di Diritto Civile, 1959, p. 
132 e 133.
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patenteação”.109 Ou ainda: “No sistema do nosso estatuto sobre propriedade 

industrial, o registro se considera atributivo do direito à marca e enquanto ele não 

se faz, não há como se garantir a quem quer seja o uso exclusivo do mesmo”.110

Ficam sem proteção possessória, portanto, todos os direitos 

industriais que não possuam o “título” outorgado pelo INPI, como os detentores de 

marca notável, requerentes de pedido de registro, assim como todo o campo da 

concorrência desleal.

Nesse mesmo sentido, vale registrar que a discussão do cabimento 

das possessórias implica a distinção entre os sistemas atributivo e declarativo de 

proteção à marca.111 Desde o Código de Propriedade Industrial (Lei n° 5.772/71) o 

Brasil adota o sistema misto, ou seja, reconhece que a propriedade se adquire 

apenas com o registro validamente obtido (sistema atributivo), mas reconhece o 

direito de preferência ao utente (desprovido, entretanto, de direito de 

propriedade).112 Por essa razão é que se dizia que ao requerente do registro não 

socorria as ações possessórias. O utente, no exercício desse direito de 

preferência, poderia se valer apenas da tutela da concorrência desleal, a outorgar 

a proteção própria (de inferior efetividade, à época) dos direitos pessoais.113

lua RT 378/192.

110 TAVARES PAES, P. R. Nova Lei de Propriedade Industrial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1996. p. 181.

111 “no campo prático a distinção fundamental entre os dois sistemas consiste no 
seguinte: no sistema declarativo o simples possuidor e utente da marca não registrada, em nome 
do uso anterior te o direito de impedir o registro da marca por terceiro. No sistema atributivo o 
simples uso da marca não legitima e autoriza o utente a impugnar o pedido de registro formulado 
por terceiros. A lei protege apenas as marcas registradas” (DOMINGUES, Douglas Gabriel. Marca 
e Expressões de Propaganda. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 329).

112 Esse direito de preferência não se confunde com o direito de precedência que tem 
o requerente do registro em relação aos depósitos que vierem a ser feitos em data posterior 
(SCHIMDT, Lélio Denícoli. A ação de adjudicação e os direitos de preferência ao registro de marca. 
Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 31, nov/dez de 1997, p. 13).

113 Sobre o debate conferir: SCHIMDT, Lélio Denícoli. A ação de adjudicação e os 
direitos de preferência ao registro de marca. Revista da Associação Brasileira de Propriedade 
Industrial, n° 31, nov/dez de 1997, p. 12.
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É claro que isso hoje perde o sentido na medida que se reconhece a 

superação das ações possessórias pela inibitória na tutela do Direito Industrial, 

pois essa tutela, repita-se, não se restringe à tutela dos direitos absolutos.114

Aliás, nesse sentido Pontes já indicava que a “ação de abstenção 

poderia ser usada para direitos absolutos e para direitos relativos”.115 Dl Majo, 

com efeito, critica a doutrina que outorga privilégio à tutela dos direitos reais, 

reservando tutela “mais fraca” aos demais direitos, como acontecia especialmente 

no Brasil.116 E é mesmo indiscutível que a “natureza do direito merecedor de tutela 

— obrigacional ou não — não pode ser tomada para dar a um dos direitos melhor 

tutela que a outro”.117 O direito à tutela jurisdicional efetiva, enfim, não relaciona à 

origem da relação. Nas palavras de Carpi: “l ’ffettività delia tutela giurisdizionale 

deve operare per tutti, senza differenziazioni soggetive ed oggettive".118

Enfim, o certo é que “não há distinção entre âmbito de eficácia dos 

direitos absolutos e relativos sob a ótica da tutela jurisdicional”, pois “a natureza da 

conduta lesiva ao direito subjetivo pode ser a mesma, independente de atingir 

direito absoluto ou direito relativo”.119

Conferir principalmente RAPISARDA, Cristina. Profili delia tutela civile inibitória. 
Pádua: Cedam, 1987. p. 170 a 172; FRIGNANI, Aldo. Inibitória (azione). In Enciclopédia del Diritto. 
Milão: Giuffrè, s.d. v. XXI. p. 565 a 569; MARINONI, Luiz Guilherme. A tutela inibitória (individual e 
coletiva), op. cit., p. 380.

115 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Atualizado por Vilson Rodrigues 
Alves. Tratado das Ações, tomo I. Campinas: Bookseller, 1999. p. 150.

116 MAJO, Adolfo di. Forme e tecniche di tutela. In Processo e tecniche di attuazione
dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 40. No Brasil

117 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil -  princípios fundamentais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 345.

118 CARPI, Federico. Note in tema di tecniche di attuazione dei diritti. In Processo e 
tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 171. Sobre o debate na Itália, conferir 
MAZZAMUTO, Salvatore. Problemi e momenti dell’esecuzione in forma specifica. In Processo e 
tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 262 a 268.

119 SILVA, Paulo Eduardo da. Tutela inibitória e atuação jurisdicional preventiva.
Dissertação apresenta à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2002. p. 07 e 08.
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Claro que isso não apaga a diferença entre oponibilidade, como 

dever de abstenção erga omnes, e exigibilidade ligada à exigência de uma 

prestação relacionada a uma relação jurídica, própria dos direitos relativos, como 

reconhecido nessa tese.120 Mas o importante, como observa Ra p is a r d a , é que o 

considerado direito negativo de abstenção não diferente do dever geral de alterum 

non laedere, a ser invocado à proteção também dos direitos relativos.121

3.3 O Processo Cautelar como tutela preventiva da propriedade

INDUSTRIAL

A maior parte da doutrina italiana, assim como da jurisprudência, 

considera de natureza cautelar o provimento liminar previsto nas disposições 

específicas do ordenamento para a proteção de marca e patente.122 O argumento 

não deve seduzir a doutrina brasileira; é que na Itália a tutela antecipada 

satisfativa não está tipificada, como no Brasil, suscitando confusão conceituai que 

aqui não tem mais razão de prevalecer. Além disso, por certo repercute na 

disposição conceituai italiana a inexistência de específico provimento inibitório 

final.

MARINONI, Luiz Guilherme. A tutela inibitória (individual e coletiva), op. cit., p. 375 
a 380. É o próprio Marinoni quem ressalta as conseqüências desta distinção: “Não se ignora que 
nada impede que a ação de execução também seja dispensada no caso de direitos que somente 
podem ser realizados com a colaboração do demandado. O que deve ficar claro, no entanto, é que 
a dispensa da ação de execução, no tocante a esses direitos, é apenas uma questão de técnica 
processual, o mesmo não ocorre em se tratando de direitos que se realizam independentemente 
da colaboração alheia; para estes últimos não há qualquer sentido na condenação” (MARINONI, 
Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 14).

121 RAPISARDA, Cristina. Profili delia tutela civile inibitória. Pádua: Cedam, 1987. p. 
171. Não se perca de vista que “o direito de privilégio industrial é o de usar, com exclusividade, o 
invento ou a marca, donde deriva, para o seu titular, o direito subjetivo de impor a todos os demais 
a abstenção em face de seu privilégio” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Painel sobre marcas, 
tutela jurisdicional da propriedade industrial, Anais do V Seminário Nacional de Propriedade 
Industrial, 1985. p. 34).

122 SPOLIDORO, Marco Saveiro. Le misure di prevenzione nel Diritto Industriale, op.
cit., p. 194.
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O equívoco também nasce, no mais das vezes, da premissa de 

considerar todos os provimentos que pressupõe periculum in mora como 

cautelares, como indica a doutrina especializada na Itália123 e na Espanha,124 

certamente inspiradas em C a lam an d re i.125 Para que esse debate não tome um 

espaço maior do que autoriza o trabalho, a resposta à mencionada posição pode 

ser oferecida por passagem da obra de Jorge P ey ra n o , quando afirma: “De ahí 

justeza de la ilustrativa frase ‘si bien todo lo cautelar es urgente, no todo lo urgente 

es cautelar’. La categoria urgente es más amplia que el espacio concedido a una 

de sus especies, cual es la diligencia precautoria o cautelar".126

Também a indicar suposta cautelaridade na proteção do direito de 

marca, a previsão específica do direito italiano (63 I. marchi) exige o pedido ou o 

registro da marca, fazendo com que a jurisprudência na Itália se amparasse na 

previsão genérica do art. 700 c.p.c. para a concessão de "ordem de abstenção", 

quando o titular da marca ainda não a tivesse registrado ou, no mínimo, pedido o 

registro127. No Brasil a ausência do registro ou requerimento, quando muito, fazia 

o autor migrar de uma ação possessória para uma cautelar inominada, como será 

visto em ponto específico (v. item 3.2). Não por aí se pode definir a natureza do

123 É o que se depreende da passagem de Marco Saveiro Spolidoro. Le misure di
prevenzione nel Diritto Industriale, op. cit., p. 201.

124 Como sustentam RAMOS, Manuel Orteils e CUADRADO, Maria P. Calderon. La
tutela judicial cautelar en el derecho espanol. Granada : Editorial Cornares, 1996, p. 111.

125 "A doutrina de Calamandrei nega a diferença entre a tutela que satisfaz
antecipadamente um direito e a tutela que se limita a assegurá-lo. É por esta razão que, havendo 
periculum in mora, não há distinção, na clássica doutrina italiana, entre tutela antecipatória de 
cognição sumária e execução provisória da sentença; tudo isso é tutela cautelar." (M arino ni, Luiz 
Guilherme. Tutela inibitória (individual e coletiva). São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 1998, 
p. 199.)

126 PEYRANO, Jorge Walter. Reformulación de la teoria de las medidas cautelares:
tutela de urgência - medidas autosatisfativas. Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, v. 9, 
1998, p. 528.

127 Como exemplo, Milano, ord. 17 novembre 1986, in Giur. ann. ann. dir. industriale,
n° 2085-2, anno 1986, 733, con nota): ina tali casi, ocorre la prova che il marchio sia effettivamente 
usato e in genere si richiede ehe ricorrano gli stessi pressupposti per i quali viene sanzionata la 
lealtà della concorrenza ex art. 2598 c. c. (SFORZA, Giorgio. I provvedimenti d’urgenza nella 
giurisprudenza, raccolta sistematica di giurisprudenza commentata. Milano : Dott. A. Giuffrè 
Editore, 1994, p. 53). Aldo Frignani tem posição em sentido contrário (L'injunction nella common 
law e I'inibitoria nel diritto italiano. Milano : Giuffrè Editore, 1974, p. 320).
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provimento, até porque não há qualquer diferença processual entre uma ordem de 

abstenção concedida em sede de cautelar ou mediante um provimento 

antecipatório satisfativo.128

E não há diferença porque a indicada cautelar não tem nada de 

cautelar, sendo, em verdade, provimento satisfativo concedido sob o manto da 

cautelar apenas para escapar das restrições impostas pela previsão específica. 

Ou seja, quando o caso concreto não é contemplado pela previsão específica e 

mais restrita da legislação italiana, tem-se admitido — por construção doutrinária e 

pretoriana — o recurso à previsão da cautelar inominada (700 do C.P.C. 

italiano)129. É o que os italianos chamam de “opportuno combinarsi misure 

cautelari tipiche ed atipiche”.130

É certo que hoje no Brasil, em especial a partir da reforma do CPC, a 

discussão tem pouca relevância, já que não apenas existe expressa previsão para 

os provimentos antecipatórios (art. 461 do CPC, em especial para o caso 

concreto), como também as restrições similares dos dispositivos da Lei n°

Mesmo na Itália, parte isolada da doutrina aceita a constatação: "1'inibitoria 
pronunciata in corso di causa ex art. 63 non avrebbe natura cautelare ma satisfattoria, realizando il 
contenuto di tutela che sarà proprio delia sentenza definitiva” (PESCE. L'inibitoria nel processo per 
violazione di brevetto per invenzione o di marchio d'impresa, In: Foro pad., 1968, I, p. 96). Daí 
porque não se pode aceitar o que sustenta parte da doutrina portuguesa, para quem "a providência 
cautelar pode antecipar os efeitos da acção inibitória" (COSTA E SILVA, Paulo. Meios de reacção 
civil à concorrência desleal. In: Concorrência Desleal. Coimbra : Almedina, 1997, p. 125); é que a 
liminar inibitória é tão satisfativa, e não cautelar, quanto a inibitória final.

129 “In tali casi è allora evidente che il ricorso all’articolo 700 c.p.c. non vuole essere, e 
non è, una elusione ai principi e alie condizione poste dalla norma spéciale, bensi un diverso 
rimedio a garanzia dell’effettività dei diritto d ’azione” (PAPPALARDO, Marisa. Suspensione della 
deliberazione assembleare a norma dell’art. 700 CPC. Rivista dei Diritto Commerciale, n° 1-2, 
jan./fev. 1988, p 113). Art. 700 do CPC italiano: “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di 
questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo ocorrente per far valere il suo 
diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può 
chiedere con ricorso ai giudice i provvedimenti d'urgenza che appoiano, secondo le circostanze, piú 
idonei ad assicurare prowisoriamente gli effetti delia decisione sul mérito".

130 A expressão é de MECHELLI, Stefano. Sull’opportuno combinarsi di misure 
cautelari tipiche ed atipiche in tema di impugnazione di deliberazioni assembleari. Rivista dei Diritto 
Commerciale, n° 7-8, Roma, 1996, p. 277.
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9.279/96, são mitigados pela possibilidade de se invocar o § 1o, do art. 209 da 

mesma Lei.131 É o que também será visto mais adiante.

Antes da reforma do Código e mesmo da vigência da nova Lei de 

Patentes e Marcas, entretanto, o cenário era outro.

Como já observado, em razão da inexistência de previsão legislativa, 

a jurisprudência abriu os caminhos necessários à efetividade que a proteção ao 

Direito Industrial necessitava. A utilização da cautelar foi um destes caminhos 

trilhados, até porque era a vala comum das ações que reclamavam provimento 

liminar (urgente). Dividia com as possessórias a vala comum da tutela preventiva, 

sobretudo.

O professor M a r in o n i adverte que “a tutela cautelar, diante da 

ausência de uma ação inibitória, era usada para permitir a antecipação da 

imposição do fazer ou do não fazer e, portanto, para viabilizar uma tutela inibitória 

efetiva”;132 isso, por certo, também na proteção da propriedade industrial.

É inegável que a tutela cautelar realmente foi utilizada, antes da 

introdução da tutela antecipatória no Código de Processo Civil brasileiro, como 

veículo para a realização antecipada de direitos que só poderiam ser tutelados ao 

final do procedimento comum. Este uso equivocado se deu em razão das pressões

"Mesmo desprovido de registro, poderá ainda impedir terceiros de usarem a sua 
marca, à luz da concorrência desleal. Para tanto, poderá valer-se de ações cíveis de abstenção de 
uso (...)" (SCHIMIDT, Lélio Denícoli. A ação de adjudicação e os direito de preferência ao registro 
de marca. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 31, nov/dez de 1997, p. 
44). .

132 MARINONI, Luiz Guilherme. Um aprofundamento da questão da tutela dos direitos:
tutelas inibitória, reitegratória, do adimplemento e ressarcitória. Revista de Direito Processual Civil, 
n° 10, 1998, p. 725. Do mesmo autor conferir ainda o item “a inadequação da via cautelar para a 
prestação das tutelas inibitória e de remoção do ilícito” (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela 
Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 51 a 56). Conferir a respeito RAGONE, 
Álvaro J. D. Pérez. La pretensión antecipatória camuflada como cautelar. Revista de Direito 
Processual Civil. vol. 08. Curitiba: Gênesis, 1998. Comferir também PEREIRA, Luiz Fernando C. A 
tutela inibitória na proteção da marca comercial. Revista de Direito Processual Civil. Curitiba: 
Gênesis, n. 20, 2001. p. 278 a 281.
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sociais por tutela jurisdicional diferenciada e preventiva, fazendo do processo 

cautelar uma técnica de sumarização do processo de conhecimento. Marinoni 

confirma que não se pode negar, contudo, que no direito italiano a tutela cautelar 

inominada passou a assumir, em alguns casos —  principalmente a partir do 

momento em que foi aceita com tranqüilidade na ação declaratória — , caráter 

genuinamente inibitório.133

Essa era a construção principal da jurisprudência pré-reforma do 

CPC: ação cautelar (a funcionar na prática como inibitória) para impedir a 

contrafação, tendo como ação principal (com objetivo único de atender o art. 806 

do Código) algo como uma "ação declaratória do direito de não utilizar marca ou 

patente alheia", entre tantos outros nomes concebidos por este mesmo critério.

Não houvesse a possibilidade da propositura da cautelar 

antecedente, o autor jamais se interessaria pela propositura isolada da tal "ação 

declaratória do direito de não utilizar marca ou patente alheia", pois flagrante sua 

inefetividade para a proteção do direito de marca.

Mesmo Proto P isani reconhece que a inefetividade “delia tutela di 

mero accertamento", da tutela declaratória, se vale de uma “medida cautelar” — 

que de cautelar não tem nada — para “ganhar utilidade”.134 Esse “ganho de 

utilidade” encontrou seu espaço também no Direito Industrial.135 É a força 

expansiva do processo cautelar, referida por Carpi.136

133 MARINONI, Tutela inibitória (Individual e Coletiva), op. cit., p. 194.

134 "II ricupero delia tutela di mero accertamento a livello di effetività, ha consentito 
anche di rilevare che questa forma di tutela, pur essendo certamente dotata di una portat coercitiva 
modesta, purtuttavia da un lato non è priva di utilità pratica poiché una forza coercitiva mediata 
riesce ugualmente ad esplicarla, dall’altro lato -  se collegata con il ricorso alia misura cautelare di 
cui airarticolo 700 c.p.c. -  può acquistare una efficacia a prima vista dei tutto insospettata" (PISANI, 
Andrea Proto. Appunti sulla tutela di mero accertamento. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura 
Civile, Padova, v. 831, p. 640,1979). [Sem grifo no original],

135 Nesse sentido, SCUFFI, Massimo. Diritto Processuale dei Brevetti e dei Marchi. 
Milano: Giuffrè, 2001. p. 201.

136 CARPI, Federico. La Tutela d’urgenza fra cautela, ‘sentenza antecipata’ e giudizio 
di merito, Relazione in XV Convegno Nazionale, Bari, 1995.

56



Isso denota que estas ações serviam apenas para dissimular a 

verdadeira pretensão do autor, supostamente inviável ante a ausência de 

codificação da antecipação de tutela.137 Aquilo que Álvaro Ra g o n e  batizou de 

pretension antecipatoria camuflada como cautelar.™* A introdução da antecipação 

da tutela, ou sua codificação, não deixa qualquer margem a esta espécie de uso 

equivocado da cautelar, pois autoriza a revelação da verdadeira natureza do 

provimento buscado.

Alguém poderia supor que a cautelar ainda pode ser utilizada, já que 

continua sendo uma ação capaz de outorgar a efetividade que a proteção à 

propriedade industrial requer. Entretanto, numa análise técnica não se pode mais 

admitir a propositura de cautelares absolutamente equivocadas, seguidas de 

ações principais inúteis e propostas unicamente para contemplar a previsão do art. 

806 do Código de Processo Civil.

Demais disso, desconsideradas as restrições de ordem teórica, é 

certo que nada pode justificar a duplicação inútil de ações. Se a proteção à 

propriedade industrial pode se dar por intermédio de uma ação única, com 

possibilidade de liminar neste mesmo procedimento, não faz sentido que este 

mesmo objetivo seja alcançado mediante a propositura de uma ação cautelar 

seguida de uma outra ação, dita principal. É o objetivo pragmático (ao lado do 

sistêmico) da antecipação de tutela: “evitar duplo processamento para produção 

de resultado único”.139

Nesse sentido, Marinoni explica que essas medidas nada tinham mesmo de 
cautelar, servindo, em verdade, “como veículo para a realização antecipada de direitos que só 
poderiam ser tutelados ao final do procedimento comum” (MARINONI, Luiz Guilherme. Da 
passagem do processo civil clássico para o processo civil contemporâneo: as razões perdidas., op. 
cit„ p. 230).
138 RAGONE, Álvaro J. D. Pérez. La pretensión antecipatoria camuflada como 
cautelar, Revista de Direito Processual Civil. Curitiba: Gênesis, n. 08, 1998.

139 ARMELIM, Roberto. Notas sobre antecipação de tutela em segundo grau de 
jurisdição. In: Aspectos Polêmicos da Antecipação de Tutela, Coord. Teresa Arruda Alvim 
Wambier, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 1997, p.440-442.
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Além dessas considerações, mesmo admitindo-se tecnicamente este 

uso anômalo da ação cautelar, em substituição à ação preventiva, a inibitória 

continua gozando de efetividade própria que esta cautelar não contempla. É que 

com estas cautelares, com declaratória ou cominatória de principal, não é pacífico 

que se possa ordenar sob pena de multa, como é expressamente possível na 

inibitória.140 Ba r b o sa  M o r e ir a , quando tratava da sempre utilizada cautelar 

antecedente à cominatória — antes da recente alteração do dispositivo —, 

indicava que a razão estava na subordinação à sentença da ordem prevista no art. 

287 do CPC, "em disposição infeliz mas clara, que ao intérprete não é dado 

desprezar".141 Esta era, inclusive, a principal razão da inutilidade da cominatória 

na proteção ao direito de marca, como a seguir será abordado. Quanto à 

declaratória a impossibilidade de imposição de multa é inequívoca.

O certo é que o processo cautelar, também no Direito Industrial, 

mitigava a ausência de previsões adequadas à tutela preventiva.142 Como hoje se 

reconhece em doutrina especializada em propriedade industrial: “Por muito tempo, 

à falta do mecanismo legal próprio e adequado, as ações cautelares foram 

empregadas com vistas a obter provimentos de cunho verdadeiramente 

antecipatório”. Continua o autor advertindo que tais ações “eram as chamadas 

cautelares satisfativas, por cujo intermédio a parte conseguia mais do que a 

simples garantia de eficácia da futura sentença: eram-lhes outorgados os próprios 

efeitos desta”. E conclui com um exemplo típico dessa manifestação no âmbito da 

tutela da propriedade industrial: “a ação cautelar de busca e apreensão de 

produtos indevidamente revestidos de marca alheia. A execução desta medida

MARINONI, Luiz Guilherme. Marca comercial, direito de invento ... op. cit., p. 218.

141 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A tutela específica do credor nas obrigações
negativas. In: Temas de direito processual, Segunda Série. São Paulo : Saraiva, 1980, p. 43.

142 Assim se reconhece também na Itália, onde a ausência (já superada) de
provimentos adequados no âmbito da propriedade intelectual era “temperata e mitigata dal ricorso 
a prowedimenti d ’urgenza ex art. 700 c.p.c." (PLAIA, Armando. L’inibitoria cautelare e la misura 
compulsória a tutela Del diritto d’autore. Contratto e /mpresa, II, 2001. p. 753).
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[em verdade] antecipava os efeitos da condenação em obrigação de não fazer 

(abstenção da prática de atos de contrafação e/ou concorrência desleal)”.143

Ainda no âmbito específico do Direito Industrial, Sérgio Bermudes 

ressaltava que antes da introdução da antecipação de tutela a inibição da 

contrafação era obtida mediante uma cautelar que demanda a propositura de uma 

principal qualquer, no prazo de trinta dias, apenas para contemplar o art. 806 do 

Código de Processo Civil.144 Também abordando o Direito Industrial, Teori 

Zavascki adverte que, sem apego à técnica processual alguma, se utilizava a 

declaratória acompanhada de uma ação cautelar destinada a antecipar efeitos de 

uma ordem de abstenção.145

Era e ainda hoje é comum essa espécie forçada de cautelar. Até hoje 

os tribunais deferem “cautelar intentada para (...) obter ordem de abstenção da 

fabricação do produto”.146 É também comum se conceber ordem de abstenção em 

cautelar de suspensão de registro”.147 Ou mesmo cautelar de busca e apreensão 

de produto contrafeito “sob pena de ser frustrado o resultado prático do processo 

principal”.148 A questão é que esse “resultado prático” está mesmo na “cautelar”; 

nunca na inútil e forçada “ação declaratória de ilicitude do uso de marca ou

SCHIMDIT, Lélio Denícoli. Aspectos processuais da antecipação de tutela no 
direito de marcas. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 33, mar/abr de 
1998, p. 34. Nesse sentido, conferir julgado em “cautelar visando à sustação do uso indevido de 
denominação social e apreensão dos objetos nos quais concretizada a violação” (RT 640/93).

144 BERMUDES, Sérgio. A tutela cautelar na propriedade industrial. Anais do VI
Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1986. p. 50.

145 ZAVASCKI, Teori Albino. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. Revista de
Direito Processual Civil, v. 09. Curitiba : Ed. Genesis, 1998. p. 119.

146 TJSP -  Al 243.346-4/6 -  3a CDPriv. -  Rei. Des. Ênio Santarelli Zuliani -  J.
14.05.2002. Citando referência antiga de Ovídio, T heodoro  Junior  fala em cautelar de “proibição 
de usar nome comercial que se confunda com outro” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo 
Cautelar, 18. ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 1999, p. 108).

147 Nesse sentido, PINHO, Ricardo. A antecipação de tutela nas ações em matéria de
propriedade industrial. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 19, nov/dez 
de 1995, p. 08. Também SABOIA, Marcelo Rocha. A Propriedade Industrial e sua Tutela Jurídica. 
Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 14, jan/fev de 1995, p. 13.

148 TJRJ -  Al 3.609/98 -  Reg. 131198 -  Cód. 98.002.03609 -  RJ -  5a C.Cív. -  Rei. 
Des. Marcus Faver-J. 25.08.1998.

59



patente contrafeita”. Nenhum desses casos de fato têm natureza cautelar, a 

justificar processo autônomo em relação ao “principal”.

Demais disso, Barbosa M o r e ir a  já questionava “por que se há de 

dar título de cautela àquilo que se poderia dar sob a forma de prevenção 

jurisdicional satisfativa”.149 No entanto, a prática forense criou a forma de outorgar 

tutela preventiva satisfativa mediante o sistema que o Código de Processo Civil 

oferecia à época, por mais que tecnicamente a solução não se apresentasse como 

a mais apropriada. Até porque, bem disse ao seu estilo o mesmo autor: “qualquer 

escrúpulo desse gênero seria como a hesitação em ministrar ao enfermo o 

remédio que comprovadamente lhe melhora o estado, só porque a nas indicações 

da bula não se designa a enfermidade pelo nome cientificamente correto”.150

A atual configuração do art. 461 do CPC, assim como as já 

mencionadas disposições da Lei n° 9.279/96 — a permitirem a tutela inibitória e de 

remoção do ilícito —, repita-se, não deixa mais espaço a essa espécie de 

“cautelar satisfativa”.

Por fim, vale referir que com a reforma do CPC italiano passou a 

admitir que a inibitória fosse requerida ante causam, com fundamento direto nas 

sempre mencionadas disposições da Lei de Marcas e Lei de Patentes (arts. 63 e 

83, respectivamente).151 Com isso a doutrina concluiu que não haveria mais a 

necessidade “di fare uso delfescamotage dei ricorso all’art. 700 c.p.c.”, na feliz e, 

sobretudo, reveladora expressão de Proto P is a n i.152 É prova de que também lá o

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tutela Sancionatória e Tutela Preventiva. In: 
Temas de Direito Processual, op. cit., p. 27.

150 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A tutela específica do credor nas obrigações 
negativas. Temas de Direito Processual -  segunda série. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 43.

151 Antes não se cogitava ante a menção (nas referidas disposições) para inibitória 
“nel corso dei giudizlo per violazione”.

152 PISANI, Proto. La nuova disciplina dei provvedimenti cautelari in generale. Foró 
Italiano, vol. V, p. 101. No mesmo sentido: DINI, Enrico A. Sequestre ed inibitorie ex art. 81 e 83 
legge brevetti e nuovo rito cautelare. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1994. p. 90 e 91.
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uso escamoteado é identificado quando se dá conta da possibilidade de utilização 

de antecipação satisfativa em processo ordinário.

3.3.1 Cautelar e inibitória no D ireito Industrial

Decorrência direta do ponto anterior é a confusão que se faz entre as 

tutelas cautelar e inibitória.

Com as ressalvas próprias já abordadas neste trabalho, Carnelutti, 

quando escreveu sobre provimentos urgentes em tema de invenção industrial, 

classificou a inibitória de Lei de Patentes como cautelar inominada.153 Liebman 

também classificou como cautelares as inibitórias previstas na Lei de Marca e na 

Lei de Patentes.154 Aqui no Brasil, Moacyr Amaral Santos sempre tratou a tutela 

preventiva como sinônimo de tutela cautelar.155

Essa confusão especialmente da doutrina italiana decorre de dois 

aspectos principais. O primeiro tem a ver com a inexistência de uma inibitória final

CARNELUTTI, Francesco. Casi Clinici -  Prowedimenti d’urgenza in tema de 
invenzioni industriali. Rivista di Diritto Procesuale Civile, XX, parte 1,1943. p. 78.

154 LIEBMAN, Enrico Tullio. Disciplina dell’inibitoria nel processo per violazione di 
brevetti o di marchi. Rivista di Diritto Processuale, IV. p. 564. Ainda hoje a maioria da doutrina 
italiana afirma o caráter cautelar da inibitória, especialmente no Direito Industrial. Conferir, por 
exemplo, com base na teoria de Calamandrei, DINI, Enrico A. Sequestre ed inibitorie ex art. 81 e 
83 legge brevetti e nuovo rito cautelare. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1994; RINALDI, 
Roberto. Descrizione, sequestro ed inibitória nel diritto dei marchi. Rivista di Diritto Industriale, 
parte II, 1995. p. 274; SPOLIDORO, Marco Saveiro. Le misure di prevenzione nel Diritto Industriale. 
Milano : Giuffrè Editore, 1982, p. 220 e seguintes; e SCUFFI, Massimo. La tutela cautelare speciale 
in materia brevettuale: attuali orientamenti e nuove prospettive suggerite dalla riforma novellistica 
dei c.p.c. Rivista di Diritto Industriale, ano XLI, parte 1, 1992. p. 243; CARBONE, Enrico. L’art. 
669 quaterdecies c.p.c. e la tutela cautelar speciale in materia di brevetti per invenzioni industriali. 
Giurisprudenza Civile, 1997.p. 624.

155 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil, São Paulo: 
Max Limonad, 1962. vil. II, p. 243 a 248. Conferir ainda BERMUDES, Sérgio. A tutela cautelar na 
propriedade industrial. Anais do VI Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1986. pp. 45 e 
49; e THEODORO JÚNIOR, Humberto. Painel sobre marcas, tutela jurisdicional da propriedade 
industrial, Anais do V Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1985. p. 75
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expressa no CPC italiano, desvinculada da classificação trinária. Isso faz a 

doutrina pressupor que a inibitória de cognição sumária, porque “vinculada” a uma 

ação principal declaratória, condenatória ou constitutiva, só possa mesmo 

representar uma tutela cautelar “a serviço” de outra ação dita principal. O segundo 

aspecto a determinar que se baralhem esses conceitos é o caráter eminentemente 

inibitório assumido pela cautelar inominada em muitos casos.156 Tanto aqui como 

na Itália a cautelar se prestava à função da tutela preventiva, tendo como principal 

uma declaratória qualquer que servia apenas como veículo de uma cognição 

exauriente, nos termos já abordados (v. item 3.3).

Prova é que mesmo a doutrina italiana não confunde inibitória final 

(quando a reconhece como tal) com cautelar. Ra p is a r d a  e T a r u f f o  sustentam 

que a distinção estrutural e funcional entre cautelar e inibitória exclui a 

possibilidade de enquadrá-las na mesma categoria.157 Entretanto, é sobre a 

inibitória sumária que reside o problema.

O certo é que definitivamente as inibitórias próprias do Direito 

Industrial, bem como todas tutelas preventivas, não se confundem com a tutela 

cautelar. Aliás, desde já é preciso dizer que a única relação entre cautelar e 

inibitória é a possibilidade que ambas têm em oferecer provimentos liminares, 

desprovidos, entretanto, de natureza comum.

A confusão que se faz entre inibitória e cautelar, entretanto, decorre 

exatamente desse ponto de congruência entre as medidas: a existência de uma 

fase liminar. Invoca-se o suposto ponto comum do periculum in mora para imputar 

uma cautelaridade genérica a todos os provimentos de cognição sumária, aí

MARINONI, Tutela Inibitória..., op. cit., p. 194.

157 RAPISARDA, Cristina: TARUFFO, Michele. Ininitoria (azione). Enciclopédia
Giuridica Trecanni. Postilla di aggiornamento, parte 1,1998. p. 12.
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incluída a inibitória sumária (provimento antecipatório satisfativo). E isso porque, 

na linha de Calamandrei, o periculum é característica tipicamente cautelar.158

Arruda Alvim , com efeito, sustenta ao se referir ao art. 273 que 

“resta inequivocadamente presente em nosso sistema, a possibilidade de 

antecipar-se a tutela, por razão ou motivo de ordem cautelar, levada a 

cautelaridade às últimas conseqüências, mas, necessárias, na medida em que, se 

assim não fosse, a pretensão do autor pereceria”.159

No entanto, por certo que não se confundem cautelar e inibitória. Não 

é a aferição de existência de periculum pelo juiz que transforma “uma tutela que 

realiza um direito com base em cognição não definitiva em tutela de simples 

segurança”.160

O conflito de conceitos decorre também da resistência de boa parte 

da doutrina em reconhecer julgamento de mérito em decisão não definitiva. A 

provisoriedade também lançou todas as tutelas sumárias na vala comum da 

cautelar. A resistência é tal que os alimentos provisionais e as liminares 

possessórias eram considerados cautelares, com função de assegurar a 

realização de um direito.161 No entanto, há tempo já se concluiu que as decisões 

sumárias podem sim incidir sobre o mérito. E, além disso, têm natureza 

eminentemente satisfativas, pois realizam o direito por antecipação.

CALAMANDREI, Introduzione alio studio ..., op. cit., p. 536.

159 ALVIM ARRUDA. Tutela antecipatória (algumas noções - contrastes e
coincidências em relação às medidas cautelares satisfativas). In: Reforma do código de processo 
civil, Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, São Paulo : Saraiva, 1996. p. 95. No mesmo sentido 
MACHADO, Antônio Cláudio da C. Observações sobre a natureza cautelar da tutela antecipatória 
do artigo 273 ,1, do CPC. In: A reforma do Código de Processo Civil, op. cit., p. 218.

160 MARINONI, Tutela Inibitória..., op. cit., p. 200.

161 SILVA, Do processo cautelar, op. cit., p. 11. Conferir também CUNHA, Alcides 
Munhoz da. Comentários ao Código de Procersso Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 
28 a 32.
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É um equívoco supor que uma ação inibitória sumária que 

liminarmente iniba uma contrafação, por meio de ordem ou de técnicas executivas, 

possa ser considerada meramente destinada a assegurar (acautelar) um direito 

supondo violação. Não se pode cogitar que apenas com a inibitória final, a 

confirmar tudo que já se deu liminarmente, possa ser alcançado um provimento 

satisfativo (não cautelar). Enfim, o grau de cognição não transmuda a natureza do 

provimento, como supõe parte da doutrina.162

A tutela inibitória sumária realiza por antecipação e não assegura 

direito algum, pois se trata de provimento satisfativo. Quem inibe liminarmente

uma contrafação à marca comercial obtém do processo tudo aquilo que buscava,

tornando um contra-senso classificar esse provimento como meramente 

acautelatório. Fritz Baur identificou bem o ponto de distinção entre uma cautelar e 

uma inibitória sumária:

“Se ao devedor viesse a ser proibida, por via de medida cautelar, a 
prática do ato que infringe a obrigação de abstenção, ou lhe fosse 
dada ordem de tolerar a interferência do credor,a providência, em 
efetividade, levaria a uma satisfação do credor e não mais teria o 
significado de uma segurança; a mesma coisa sucederia quando 
já existisse uma situação contrariando a proibição 
(mandamento)”.163

Repita-se que boa parte dessa confusão se deu em razão das 

limitações que sempre forma impostas pelo CPC. Na ausência de uma previsão 

expressa para as liminares satisfativas, tudo que não fosse mérito passou a ser 

classificado como cautelar. No entanto, decorrido algum tempo da reforma não se 

pode mais admitir tal confusão.

162 “É curial reconhecer que eficácia de decisão liminar ou interlocutória e de decisão 
final não são idênticas, tendo em vista principalmente, o grau de cognição, que informa cada qual” 
(MARINS, Victor, Tutela cautelar..., op. cit., p. 128.)

163 BAUR, Fritz. Tutela Jurídica Mediante Medidas Cautelares. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1985, p. 73.
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A inibitória sumária tem uma função preventivo-satisfativa e incide 

sobre o mérito. A cautelar se dispõe apenas a assegurar o direito que será 

realizado noutro processo. Repita-se que na inibitória há um provimento de mérito 

— de todo impensável no âmbito da cautelar —, o que por si só já exclui a 

possibilidade de identificação. Não se confundem, enfim. Celso Barbi já notava 

que “a ação preventiva tem finalidade autônoma, enquanto a ação cautelar existe 

em função de outra, na qual se discute o direito, cujo restabelecimento ela visa 

garantir.164

Nesse mesmo sentido, Barbosa Moreira explica que a tutela 

preventiva “visa proteger de maneira direta a situação material em si, razão por 

que a providência judicial descansará no prévio acertamento do direito (lato 

sensu)”.165

No Direito Industrial, berço da tutela inibitória, dado o flagrante 

caráter satisfativo de uma tutela preventiva nesse âmbito, já havia quem, como 

Ângelo Pesce, notasse que “a inibitória, não pode haver dúvida, tem caráter 

satisfativo: o titular (com reserva da sentença definitiva) da patente obtém o 

respeito à exclusividade em face do terceiro que a havia violado”.166 Essa inibição, 

fez constar isolado o autor, não pode jamais ser classificada como mero 

provimento acautelador, a serviço de um outro, esse sim supostamente satisfativo!

BARBI, Celso Agrícola. Comentário ao Código de Processo Civil, vol. I. Rio de 
Janeiro: Forense, 1975. p. 54.

165 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tutela Sancionatória e Tutela Preventiva. In: 
Temas de Direito Processual, op. cit. , p. 77. No mesmo sentido FRIGNANI, Aldo. Inibitória 
(azione). In Enciclopédia dei Diritto. Milão: Giuffrè, s.d. v. XXI. p. 574.

166 PESCE. A. L'inibitoria nel processo per violazione di brevetto per invenzione o di 
marchio dlmpresa, In: Foro pad., 1968,1. p. 97.
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3.3.2 A  DESMISTIFICAÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR CLÁSSICO

Para quase toda a doutrina, desde há muito o processo cautelar tem 

pedido, procedimento, lide, mérito, sentença, execução específicos, inconfundíveis 

com o processo de conhecimento. Confundi-los ou cindi-los representava certa 

heresia jurídico-processual. A autonomia, para Calvosa, “é dunque connaturale 

airazione caute/are”.167

A doutrina brasileira sempre ressaltou que não poderia “desnaturar a 

existência autônoma da importante figura denominada cautelar”.168 Victor Marins 

sempre esclareceu que “a autonomia processual é ponto marcante no perfil da 

tutela acautelatória (...). Trata-se de processo funcional e estruturalmente 

autônomo”.169 Theodoro Júnior advertia a importância de o processo cautelar ter 

objeto e rito próprios, para concluir que “a medida cautelar dá sempre lugar à 

autuação própria”.170 E isso muito em atenção à máxima de Pontes: “Nunca se 

põe no ventre dos autos, porque a pretensão à segurança tem de ser tratada à 

parte (...)”.171

No mesmo sentido há quem coloque o processo cautelar brasileiro 

na vanguarda, em face da autonomia que apresenta.172 E essa autonomia,

167 CALVOSA, Cario. La tutela Cautelare (profilo sistemático). Torino: Utet, 1963. p. 
304.

168 BARBOSA DA SILVA, Alexandre. Tutela antecipatória, tutela inibitória, tutela 
específica, execução imediata da sentença e a execução fundada em título provisório nos 
Anteprojetos de reforma do código de processo civil: uma análise inicial. In: A segunda etapa da 
reforma processual civil. Coord. Luiz Guilherme Marinoni e Fredie Didier Jr., São Paulo: Malheiros 
Editores, 2001, p. 99.

169 MARINS, Vitor A. A. Bomfim. Antecipação da tutela e tutela cautelar. In: Aspectos
polêmicos da antecipação da tutela. Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 1997, p. 568.

170 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo Cautelar. São Paulo: Ed. Universitária 
de Direito, 1999, p. 96 e 124.

171 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao código de processo 
civil de 1973. p. 94.

172 MESQUITA, Eduardo Melo de. As tutelas cautelar e antecipada. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 282.
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ressaltam outros, “é de ordem técnica, decorre da finalidade visada pela ação 

cautelar (...)”.173 Com efeito, Ovídio Baptista da S ilva  considerava uma “verdadeira 

degenerescência” casos de medidas cautelares pedidas na petição inicial do 

processo principal.174 Isso porque, repete T h e o d o r o  Ju n io r , os “ritos de uma e de 

outra são inconciliáveis”, ensejando, sempre, “autuação própria”.175

Nessa doutrina fundava-se o processo cautelar clássico.

Decorrência dessas posições era a resistência da doutrina e da 

jurisprudência em aceitar a cumulação de processos cautelares e principais.176 No 

mesmo sentido, eram conhecidas as críticas da doutrina especializada aos 

julgamentos simultâneos dos processos cautelar e principal, com sentença única. 

Dizia-se, até bem pouco tempo, necessário “coibir-se o vezo cada vez mais 

freqüente de suspender-se o curso do processo acautelatório, quando deferida a 

liminar, a pretexto de julgamento conjunto com o processo principal, reduzindo-se, 

assim, a relação processual assecuratória a mero provimento inaugural”.177 E, é

DIAS, Beatriz Catarina. A jurisdição na tutela antecipada. São Paulo: Saraiva, 
1999, p. 54. Outros autores a ressaltar a autonomia do processo cautelar LARA, Betina Rizzato. 
Liminares no processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1993, p. 87; NERY JR., Nelson. 
Considerações práticas sobre o processo cautelar. RePro, 53/191 e 192; RIBEIRO, Darci 
Guimarães. Aspectos relevantes da teoria geral da ação cautelar inominada. In: Tutela de 
urgência. Porto Alegre: Síntese, 1997, p. 185; CAMINHA, Vivian Josete Pantaleão. Autonomia da 
jurisdição cautelar: questionamento sobre doutrina. In: Tutela de urgência. Porto Alegre: Síntese, 
1997, p. 308; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas 
sumárias e de urgência. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 133; CARPENA, Márcio Louzada. 
Do processo cautelar moderno. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 29; LOPES, João Batista. Tutela 
antecipada e o art. 273 do CPC. In: Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. Coord. Teresa 
Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 206; GUERRA, Marcelo 
Lima. Estudos sobre o processo cautelar. São Paulo: Malheiros Editores, 1995, p. 15.

174 SILVA. Do processo cautelar, p. 166.

175 THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo Cautelar. 18a ed. São Paulo: Leud,
1999. p. 124.

176 Por todos, conferir MARINS, Vitor A. A. Bomfim. Antecipação da tutela e tutela
cautelar. In: Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 568.

177 MARINS. Tutela Cautelar, p. 302 e 303. Ovídio também sustentava (ou ainda
sustenta) que “não deverá haver julgamento simultâneo na mesma sentença”, do processos
cautelar e principal (SILVA. Do processo cautelar, p. 172). Conferir também as críticas recentes de 
CARPENA, Márcio Louzada. Do processo cautelar moderno. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 329 
a 331.
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claro, espaço algum havia para se cogitar de um pedido liminar cautelar no âmbito 

do processo de conhecimento.

É evidente que boa parte das manifestações indicadas eram e são 

ainda provocadas pelo atual regime do Código de Processo Civil. O processo 

cautelar continua a ser um tertium genus, ao lado dos processos de conhecimento 

e de execução.

No entanto, é realmente estranho constatar que toda essa 

“autonomia” caiba agora, sem maiores problemas ou resistências dessa mesma 

doutrina, na esfera do processo de conhecimento (liminar cautelar em ação 

“principal”), mesmo que apenas em atenção à comentada regra da fungibilidade.

Também é de se separar as manifestações que apenas 

referendavam a opção legislativa do processo cautelar autônomo, daquelas que 

consideravam essa autonomia como algo além da opção do Código de Processo, 

ditada por princípios processuais que a própria lei não poderia desconsiderar. 

Entretanto, é revelador notar que para a hipótese expressa da fungibilidade 

(cautelar em ação de conhecimento) não tenha a doutrina sugerido que, depois de 

concedida a liminar, mandasse o juiz emendar a inicial para adaptar o rito, como 

sugere a maioria para a hipótese de fungibilidade de mão dupla (antecipação em 

cautelar).

Para quem tinha a autonomia do processo cautelar, em todas as 

nuances indicadas, como pressuposto inerente ao gênero, a fungibilidade é algo 

que não poderia ser admitida. Pois agora, sempre nos estritos limites da 

fungibilidade, todo aquele processo cautelar autônomo, em autos apartados, com 

procedimento, lide, mérito e sentença inconfundíveis com o processo principal, 

cabe agora apenas e tão-somente numa fase liminar do processo de 

conhecimento. Entre outras conseqüências, a liminar cautelar no próprio processo
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de conhecimento, como é intuitivo, simplesmente suprimirá a sentença cautelar, 

deixando sem muito sentido boa parte do que se escreveu sobre o tema.

Note-se que também restaram prejudicadas as significativas críticas 

à usual confusão que se fazia à instrução simultânea dos processos cautelar e 

principal, afinal, a instrução cautelar deveria guardar autonomia “porquanto visa 

evidenciar os elementos, que compõem o mérito no processo cautelar (fumus boni 

iuris e o perículum in mora), o que não ocorre no processo principal, cujo contexto 

probatório incide sobre a prova dos fatos acerca do direito alegado”.178

Enfim, diante da silenciosa reação à fungibilidade, a sempre 

alardeada vantagem inconteste à “rigorosa observância da autonomia processual 

e procedimental inerentes à tutela cautelar”179 restou, é lícito concluir, 

sensivelmente comprometida.

Os comentários à última parte da reforma do CPC mostram 

coeficientes variados de resistência doutrinária e extensão na aplicação do 

princípio da fungibilidade previsto no § 7°., do art. 273, mas o certo é que serviram 

sim a desnudar em menor ou maior grau as características do processo cautelar 

dito clássico.

É claro que esse debate não se presta a enevoar as inequívocas 

diferenças entre um provimento satisfativo e outro que seja cautelar.180 E mais: foi 

da identificação e reconhecimento de provimentos eminentemente satisfativos (em 

oposição aos tipicamente cautelares) que se deve boa parte da virtuosa ruptura

MARINS. Tutela Cautelar, op. cit., p. 303. No mesmo sentido, “Em outras palavras, 
o que se realiza na espécie é um processo satisfativo obediente à sua estrutura procedimental e 
um processo cautelar extenso e que não respeita seu procedimento e nem sua finalidade ou razão 
de ser, a qual se fundamenta na urgência” (SAMPAIO. Marcus Vinicius de Abreu Sampaio. O
Poder Geral de Cautela do Juiz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 181).

179 MARINS. Tutela Cautelar, op. cit, p. 303.

180 No mesmo sentido CRUZ e TUCCI, José Rogério. Lineamentos da reforma do
CPC, 2a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 43.
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experimentada pelo processo civil brasileiro. Não é disso que trata a questão. A 

diferença entre cautelaridade e satisfatividade, é bom ressaltar, nunca esteve na 

existência de “autos apartados” do processo cautelar. A estrutura formal, enfim, 

“em nada influi na natureza da tutela”.181

É com essa consciência crítica que a doutrina deve examinar, sem 

resistências pré-concebidas, a possibilidade de se cogitar uma fase cautelar no 

próprio processo de conhecimento. E isso mesmo para as cautelares nominadas, 

pois sob esse ponto de vista, o que têm as nominadas que faltaria às inominadas, 

a demandar autonomia procedimental, instrução e sentença apartadas?

Não é demais concluir que a fungibilidade — mais cedo ou mais 

tarde — poderá fazer desaparecer o até então festejado processo cautelar como 

tertium genus, tal qual concebido pelo Código de 1973. No mínimo a fungibilidade 

do § 7°., do art. 273, do CPC, abriu as portas para o debate.182 De toda a forma, 

não se pode negar cumprimento ao regime atualmente disciplinado no Código, a 

desautorizar, não preenchidos os requisitos próprios da fungibilidade, a concessão 

de “medida cautelar” no bojo do processo de conhecimento (v. item 4.6.9).

Referindo-se à posição de José Roberto Bedaque, CRUZ eTUCCI, José Rogério. 
Lineamentos da reforma do CPC, 2a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 43. Nesse 
sentido conferir também No sentido do texto MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da 
tutela..., 7a edição, p. 154 e 155.

182 Mas há quem esteja se antecipando: "... o sincretismo instrumental absoluto
matizado pelo trinômio cognição, execução e cautelaridade, rompendo-se, por completo, o vetusto 
processo civil clássico, fundado na ordinariedade (ordo iudiciorum privatorum -  ordem dos juízos 
privados), na cognição em busca da “verdade” e “certeza” e no inoperante modelo da ação 
condenatória, capaz de gerar tão-somente sentença de mera exortação, desprovida de qualquer 
carga de satisfação (efetividade no plano fatual). Significa dizer que, doravante, presenciaremos a 
unificação instrumental plena, onde numa única relação jurídico-processual, poderá o Estado-juiz 
conceder, satisfação imediata ao autor, por intermédio das técnicas de antecipação da tutela 
(execução com efetivação da providência jurisdicional favorável), garantir a incolumidade do bem 
da vida objeto do litígio, por intermédio de medidas assecurativas (tutela acautelatória) e, 
concomitantemente, formar a sua paulatina convicção, por intermédio do trâmite do processo de 
conhecimento. Em síntese, o §7° do art. 273 do CPC permite ao Juiz conhecer, acautelar e 
executar (=efetivar as providências de natureza satisfativa), no mesmo processo” (FIGUEIRA 
JÚNIOR, Joel Dias. Comentários à novíssima reforma do CPC: Lei 10.444, de 07 de maio de 2002. 
Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 117 e 118). Conferir também SPADONI. Joaquim Felipe. 
Fungibilidade das tutelas de urgência. Revista de Processo, n° 110, p. 90 e 91.
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De lege ferenda é até possível cogitar de eventual dispensa legal da 

autonomia procedimental do processo cautelar — o que se quer se tem como 

próprio —, mas até a alteração legislativa pelo Código de Processo continua a se 

exigir que provimentos satisfativos sejam concedidos em antecipação de tutela, 

nos autos da ação de conhecimento. Já as medidas genuinamente cautelares 

devem continuar a ser veiculadas em procedimento apartado, em atenção à 

disciplina que (ainda) lhe impõe o atual Código de Processo Civil.

3 .3 .3  O ESPAÇO RESIDUAL DO PROCESSO CAUTELAR. APLICAÇÕES NO DlREITO

In d u s tr ia l

O certo é que “ordinarização quase absoluta do sistema”, nas 

palavras de Alcides Munhoz da C u n h a , tornou cautelares todos os provimentos 

que não poderiam receber a eficácia da coisa julgada.183 É preciso constatar agora 

quais provimentos de fato ainda podem receber o título de cautelar e se prestam à 

tutela do Direito Industrial.

O trabalho não se propõe a esgotar a debate acerca das tutelas de 

urgência. Não há espaço e já são muitas as obras sobre a matéria. Não obstante a 

reconhecida ausência de consenso sobre a classificação tomada por correta neste 

trabalho, adota-se a satisfatividade como traço a distinguir uma tutela cautelar de 

outra que seja antecipatória.184 O problema é que nem mesmo acerca do conceito 

de satisfatividade há consenso, é preciso reconhecer.185

CUNHA, Alcides Munhoz da. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000. p. 29.

184 Conferir especialmente MARINONI, A antecipação de tutela na reforma ..., op. cit.,
p. 86; SILVA, Ovídio Baptista da. Curso de Processo Civil, v. 3. Porto Alegre : Sérgio Antonio 
Fabris Editora, 1993, op. cit.p. 61.

185 Conferir LARA, Betina Rizzato. A satisfatividade no âmbito das liminares. In:
Repertório de Jurisprudência e Doutrina sobre Liminares, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 139.
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Essas diferenças poderiam perder relevo na prática forense se fosse 

abolida a diferença de procedimento entre as tutelas de urgência. Não é o caso, 

ainda. Por isso, inclusive, a importância de uma regra de fungibilidade (v. item

4.6.9).

Mesmo que se chegue a uma indistinção procedimental, no plano 

teórico será sempre importante diferenciar aquilo que é tutela meramente cautelar 

daquilo que se classifica como provimento satisfativo por antecipação. O 

reconhecimento da existência de provimentos satisfativos sobre o mérito em 

cognição sumária prestou-se à reforma conceituai vivenciada pelo sistema 

processual.

Com essas ressalvas, é preciso ver o que restou àquilo que hoje se 

isolou como cautelar, sem traço de satisfatividade que a confunda com um 

provimento antecipatório realmente satisfativo.

Nesse conceito estrito e especialmente no âmbito da propriedade 

industrial, a tese indicou a natureza cautelar de uma das espécies de busca e 

apreensão, quando vocacionada exclusivamente à asseguração de prova (v. item 

7.2). Aí está uma típica hipótese de cautelar que merece, no regime atual do CPC, 

duplo processamento.

Também é possível cogitar de seqüestro cautelar, em hipóteses de 

litígio sobre objetos que se relacionem com marca comercial ou patente de 

invenção. Discutida a titularidade sobre invento (objeto do invento), preenchidos 

os requisitos do art. 822, poderá ser determinado o seqüestro.

Ligado à tutela ressarcitória certamente, o arresto poderá ser 

utilizado na garantia da futura execução, também sempre preenchidos os 

requisitos próprios do CPC (art. 813 e seguintes).
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Note-se que a cautelar que se reclama quando há risco de 

dilapidação do patrimônio do demandado não é uma “cautelar de cessação de 

ato”, de forma a não formar um passivo que se torne inviável de ser ressarcido na 

execução diferida, como imaginam alguns.186 Se há risco de dilapidação, 

preenchidos os demais requisitos do CPC, é o caso de arresto ou de outra 

cautelar do gênero. Não que a hipótese não autorize a tutela preventiva (como é 

óbvio), mas é apenas preciso separar a causa de pedir de uma cautelar como esta 

e de uma tutela genuinamente preventiva (a prescindir deste fundamento para ser 

concedida).

E este esclarecimento é importante para que ninguém argumente 

que não caberia uma tutela inibitória quando houver inegável higidez patrimonial 

do demandado. A higidez do patrimônio do demandado, enfim, não tem qualquer 

relação com a necessidade de tutela preventiva no âmbito do Direito Industrial, 

pois esta se vinculada a outros pressupostos já indicados.187 No máximo, a 

ausência dessa higidez (ou risco de dilapidação) poderá servir, no caso concreto, 

como mero argumento de reforço. É como define a jurisprudência italiana: 

irreparável não quer dizer não seja passível de ressarcimento.188 Até porque esse 

tipo de entendimento pode levar a decisões que deneguem a tutela preventiva sob 

o argumento de higidez patrimonial do demando, como, aliás — equivocadamente 

—, já se decidiu.189

186 CUSUMANO, Giuseppe. Panoramica di dottrina e giurisprudenza relativa all’art. 
700 c.p.c. in tema di concorrenza sleale, marchi, brevetti. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 
1973. p. 294.

187 Assim também na Alemanha: "For the grant od a preliminary injunction it is
irrelevant whether the defendant is able to compensate the rightholder for his losses” (MOECKEL, 
Christina. Civil Enforcement os intellectual property rights in Germany, France and Italy, Revista da 
Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 28, mai/jun de 1997, p. 06).

188 “irreparabile non significa evidentemente irrisarcibile, poiché se risarcimento e 
riparazione fossero considerati dal legislatore come sinonimi , qualsiasi danno risarcibile non 
potrebbe mai dar luogo ad una situazione di irreparabilità” (Rivista di Diritto Industriale, parte I, 
1971. p. 73).

189 Nesse sentido: “Percebe-se que a eficácia da sentença a ser proferida nos autos
da ação principal não corre o menor risco, caso se denegue a tutela jurisdicional ora invocada. 
Afinal, eventuais prejuízos suportados pela requerente, em virtude da utilização supostamente
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Nada obsta que eventual arresto recaia sobre marca ou patente do 

demandado, pois “marcas comerciais bem como patentes de invenção são bens 

de valor econômico que se acham no comércio e, logo, podem ser penhorados e 

arrestados”.190 É claro que quase sempre o autor da demanda é o titular da marca 

ou patente violados, mas nada obsta que o demandado possua outros bens dessa 

espécie que possam garantir a eventual e futura execução. Por isso a ressalva.

O Professor Moniz de Aragão, ainda sob a égide do antigo Código 

de Propriedade Industrial (Lei 5.772/71), destacava o caráter cautelar da 

suspensão do processo de transferência ou averbação, então prevista nos art. 32 

e 92 do Código já revogado, pois a “providência não visa a satisfazer o interesse 

de quem a obtém”.191 Algo como a “proibição de dispor”, citada por T heodoro 

Júnior.192 Nesse sentido, ainda poderiam ser tidas como cautelares medidas que 

se destinassem a evitar que a cessão ou licença de marcas ou patentes com o 

registro questionado, embora aí possa se cogitar de mera suspensão parcial de 

registro (v. item 5.3.5). Há, nesses casos, certa “vicinanza concettuale”, na 

expressão de Calamandrei.193

O campo é limitado, é mesmo residual. A ampliação da esfera de 

atuação das medidas cautelares depende, sobretudo, da disciplina jurídica que se 

oferece ao instituto, como já foi observado. Mas, aos olhos da satisfatividade, não 

resta muito além dos exemplos mencionados. Quiçá por isso, Carreira Alvim , em

indevida d marca, poderão ser quantificados nos autos da ação principal”. Julgado citado em 
SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade Industrial. São 
Paulo : Jurídica Brasileira, 1998, p. 129.

190 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo Cautelar, 18. ed. São Paulo: Livraria e
Editora Universitária de Direito, 1999, p. 208.

191 MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. Alterações do Código de Processo Civil: Tutela 
antecipada, perícia, in Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1995. p. 08.

192 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo Cautelar, 18. ed. São Paulo: Livraria e
Editora Universitária de Direito, 1999, p. 108.

193 CALAMANDREI, Piero. Opere Giuridiche: introduzione alio studio sistemático dei 
provvedimenti cautelari. Padova : Cedam, 1936, p. 185.
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seminário sobre propriedade industrial ocorrido há alguns anos, tenha afirmado 

que “o processo cautelar está fadado a desaparecer”.194 O processo cautelar e 

não a tutela cautelar, como parece ter evidenciado a instrução expressa da 

fungibilidade.

3.4 A INUTILIDADE DA AÇÃO COMINATÓRIA.

3.4.1 A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMINATÓRIA ANTES DA NOVA REDAÇÃO DO ART.

287 DO CPC

Durante muito tempo a tutela da propriedade industrial debateu-se 

com enorme dificuldade na utilização da ação cominatória, prevista pelo art. 287 

desde o Código de Processo Civil de 1973. E essa dificuldade decorria 

fundamentalmente da vinculação da multa à sentença.195 E tal vinculação não se 

verificava no Código de 1939, o que provocava em Ba r b o s a  M o r e ir a  a seguinte 

observação: “cabe lamentar que o vigente Código, em vez de reagir contra a 

deturpação, restaurando em sua dignidade a ação cominatória, se haja dobrado a

CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Antecipação da tutela e medidas cautelares em 
propriedade intelectual. Anais do XIX Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1999. p. 24. 
Em sentido próximo, com outro argumentos. "Não é desarrazoado antever que do novo regime 
introduzido pelo artigo 273, I, do CPC possa resultar um esvaziamento substancial do Livro III do 
CPC. É que com a tal inovação, para se obter a prestação de tutela cautelar antecipatória (ou 
seja, através de medidas antecipatórias), o requerente vai dispor (para obter o mesmo efeito) da 
ação cautelar disciplinada no Livro III do CPC como da simples liminar prevista no artigo 273 do 
mesmo diploma. Ora, não parece subsistir dúvidas sérias que, entre as opções acima, a parte 
preferirá obter cautelar através de liminar, por se tratar de um meio (para o requerente, pelo 
menos) mais imediato e mais econômico". (GUERRA, Marcelo Lima. Estudos Sobre o Processo 
Cautelar., op. cit., p. 102). Contra, falando em atualíssima utilidade do processo cautelar, 
MESQUITA, Eduardo Melo de. As Tutela Cautelar e Antecipada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002. p. 427.

195 Assim dispunha o artigo alterado: “Art. 287. Se o autor pedir a condenação do réu
a abster-se da prática de algum ato, a tolerar alguma atividade, ou a prestar fato que não possa ser 
realizado por terceiro, constará da petição inicial a cominação da pena pecuniária para o caso de 
descumprimento da sentença (artigos 644 e 645)”.
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essa funesta orientação, tornando certo, no artigo 287, que a ‘pena pecuniária’ só 

será devida no caso de ‘descumprimento da sentença”.196

No âmbito da propriedade industrial a inefetividade da medida se 

revelava inequívoca. Nas clássicas hipóteses de contrafação de marca, ao titular 

do registro que propusesse uma ação cominatória em face do usurpador restaria 

vê-lo citado para contestar a medida no prazo de quinze dias, sob pena de revelia! 

E o pior é que boa parte da jurisprudência ainda vinculava a execução da multa ao 

trânsito em julgado das ações cominatórias, mesmo em casos de propriedade 

industrial.197

Para esses casos de ação cominatória em propriedade industrial não 

é demais afirmar que a efetividade ligava-se a uma espécie de homenagem 

póstuma à patente ou marca usurpada. Neste sentido, quem escrevia sobre 

concorrência desleal sob a égide do antigo art. 287 apontava que a eficácia da 

decisão viria apenas, ante a subordinação à sentença, “quando todas as razões 

que a motivaram já foram absorvidas pela expansão malsã do ato de concorrência 

desleal (...)”.198

E mesmo assim, boa parte da doutrina e da jurisprudência reputava 

inadmissível o manejo da cominatória na tutela dos direitos de marca e patente, 

pois a ação cominatória estaria restrita, na antiga objeção de G a m a  C e r q u e ir a  “às

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tutela Sancionatória e Tutela Preventiva. In: 
Temas de Direito Processual, op. cit. , p. 29. Conferir também CUNHA LYRIO, Alexandre da. 
Proteção Jurídica das Marcas de Indústria e Comércio ..., op. cit., p. 50.

197 RTJ-STF 72/59; RE 75.199 -  2a. turma (citados por SOARES, José Carlos Tinoco. 
Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade Industrial. São Paulo : Jurídica Brasileira, 1998, p. 
172). Antes da alteração da redação do art. 287, assim também THEODORO JÚNIOR, Humberto. 
Painel sobre marcas, tutela jurisdicional da propriedade industrial, Anais do V Seminário Nacional 
de Propriedade Industrial, 1985. p. 36. Ada Pellegrini esclarece que mesmo na vigência do CPC de 
39 a jurisprudência mostrava certa tendência de subordinar a incidência da multa ao trânsito em 
julgado (GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela preventiva da liberdades: “habeas corpus” e mandado 
de segurança. Revista de Processo n° 22. Ed. Revista dos Tribunais, 1981, p. 22).

198 DUVAL. Hermano. Concorrência Desleal. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 443.
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obrigações, legais ou convencionais, consistentes em prestações de fato, positivas 

ou negativas”.199

O Código de Propriedade Industrial de 1945 já previa a possibilidade 

do prejudicado “intentar ação para proibir o infrator da prática de ato incriminado, 

com a cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito” 

(Decreto-Lei n° 7.903, de 27.8.1945, art. 189). Interessante notar que não havia a 

limitação expressa que inviabilizou a cominatória como tutela efetiva, pois neste 

dispositivo parece certo concluir que a cominação da pena não se vinculava à 

sentença (o preceito poderia ser o liminarmente fixado). Entretanto, como não 

havia a previsão de antecipação de tutela, com provimento liminar no âmbito da 

ação de conhecimento, o dispositivo sofreu com as interpretações que o sistema 

vigente impunha.

Ainda assim boa parte da doutrina demorou a notar que a ação 

cominatória, antes da última reforma, não poderia oferecer a tutela adequada no 

âmbito da propriedade industrial. Qualquer pesquisa de jurisprudência mais antiga 

revela o recorrente manejo da antiga cominatória à tutela do direito de marca e 

patente. E mesmo depois da vigência da Lei n° 9.279/96 confundia-se a inefetiva 

ação cominatória com a previsão do § 1o, do art. 209, por meio do qual já havia 

evidente previsão de liminar sem qualquer vinculação à sentença, em sentido 

contrário à antiga disposição do código de processo que disciplinava a ação 

cominatória.200

Com ampla citação de doutrina e jurisprudência a fundamantar a assertiva, 
CERQUEIRA, João Gama. Tratado de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1952, vol. II, 
tomo I, p. 361.

200 “No campo das marcas é comum o requerimento de abstenção de uso, portanto a
aplicação do art. 287 traduz-se em pedido que acompanha uma determinada ação ordinária. Essa 
ação funda-se na aplicação do artigo 209 da Lei n° 9.279/96, que prevê a possibilidade de 
formulação de pedido de perdas e danos pelo uso indevido e aplicação, pelo magistrado, de tutela 
liminar para a abstenção de uso indevido” (CUNHA LYRIO, Alexandre da. Proteção Jurídica das 
Marcas de Indústria e Comércio ..., op. cit., p. 48).
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A mitigar a disposição restritiva do antigo dispositivo, construiu-se a 

cautelar antecedente à ação cominatória, como até há pouco tempo vinha sendo 

deferida pelos tribunais.201 Clássico exemplo de uso equivocado da cautelar, pois 

nada havia a assegurar no processo antecedente, pois tudo aquilo que o autor 

pretendia se resolvia com o provimento da liminar da cautelar, a funcionar como 

tutela preventiva satisfativa.

No entanto, mesmo essa construção jurisprudencial esbarrava na 

limitação imposta pela redação do art. 287, impedindo que a cautelar antecipasse 

o momento da imposição da multa que o Código expressamente vedava. Como 

advertia Ba r b o s a  M o r e ir a , a subordinação à sentença da ordem prevista no art. 

287 do CPC tratava-se de "disposição infeliz mas clara, que ao intérprete não é 

dado desprezar".202

E ainda que se admitisse essa possibilidade, aqui também haveria a 

advertência já manifestada em ponto específico, ou seja, se a proteção à 

propriedade industrial poderia se dar por meio de uma ação única, com 

possibilidade de liminar neste mesmo procedimento, não faria sentido que este 

mesmo objetivo fosse alcançado mediante a propositura de uma ação cautelar 

seguida de uma outra ação, dita principal.

Por estas razões é que a antiga ação cominatória do art. 287 não 

outorga uma tutela efetivamente preventiva à propriedade industrial. A ação 

cominatória como então concebida no Código de Processo Civil não passava de 

promessa de tutela preventiva!

Entre outros julgados, TJSP -  EDcl 67.011-4 -  SP -  2a CDPriv. -  Rei. Osvaldo 
Caron -  J. 14.09.1999 -  v.u.

202 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A tutela específica do credor nas obrigações
negativas. In: Temas de direito processual, Segunda Série. São Paulo : Saraiva, 1980, p. 43.
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3.4.2 A IRRELEVÂNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 287 DO CPC À TUTELA DA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Ao reconhecer todas essa questões e com o caminho aberto pela 

reforma processual iniciada em 1994, o legislador concebeu nova redação para o 

art. 287 do Código de Processo Civil (Se o autor pedir que seja imposta ao réu a 

abstenção da prática de algum ato, tolerar alguma atividade, prestar ato ou 

entregar coisa, poderá requerer cominação de pena pecuniária para o caso de 

descumprimento da sentença ou da decisão antecipatória de tutela - arts. 461, § 

4o, e 461-A). Suprimiu-se, portanto, a vinculação da pena cominatória à sentença, 

com finalidade de adequar os dispositivos às inovações introduzidas pelo art. 461 

do CPC.203

A inovação, é forçoso reconhecer, veio tarde e superada. O novo art. 

287 nada acrescentou à disciplina contemplada pelo art. 461 do Código de 

Processo Civil. Assim, é certo afirmar que “o art. 287, se retirado do código, não 

faria falta, pois tudo o que está dito ali já está nos arts. 461 e 461-A”.204

Além do que, como a doutrina sempre classificou a ação cominatória 

como condenatória, inobstante a atual remissão aos arts. 461 e 461-A, não faz 

sentido invocar o art. 287 e encontrar tribunal invocando a antiga natureza da

Na exposição de motivos do anteprojeto, Athos Gusmão Carneiro  e Sálvio de 
Figueiredo T eixeira  assim justificam a mudança: “A alteração proposta ao artigo 287 visa 
compatibilizá-lo com o disposto no § 4o do artigo 461, inciso e, com as modernas técnicas de 
adimplemento forçado das obrigações de fazer e de não-fazer, aliás preconizadas, em 
recentíssimo estudo do Professor Luiz Guilherme Marinoni sobre a tutela inibitória” (CARNEIRO, 
Athos Gusmão: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo.. Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, v. 
10,1998, p. 811); “O objetivo da alteração deste dispositivo, segundo o que se diz na exposição de 
motivos, foi o de adequá-lo à redação do art. 461, compatibilizando-o, aliás, com a possibilidade de 
que o juiz fixe essa multa sem provocação da parte, embora isto não esteja dito com clareza no art. 
287” (WAMBIER, Luiz Rodrigues e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves comentários à 2a fase 
da reforma do CPC. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 80).

204 WAMBIER, Luiz Rodrigues e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves
comentários à 2a fase da reforma do CPC. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 82.
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medida, a exigir execução diferida!205 Outra diferença entre os dispositivos está na 

suposta exigência de pedido expresso para a imposição de multa, tal qual prevista 

na atual redação do art. 287. Entretanto, aí vale o que disse C a lm o n  de  Pa s s o s : 

“O § 4o do art. 461 diz que nele o juiz pode, independentemente de pedido do 

autor, impor multa diária ao réu como meio de coerção. Assim sendo, a exigência 

do art. 287 se tornou coisa nenhuma. Havendo ou não pedido de cominação, 

estará o juiz autorizado a determinar a pena pecuniária”.206

Por fim, não será difícil à parte da doutrina concluir que à decisão 

cominatória do art. 287, antecipada ou final, não socorre a possibilidade de ser 

atuada pela técnica executiva. Ou seja, fundada uma ação de abstenção de uso 

de marca ou patente no art. 287, eventual descumprimento da ordem emanada 

sob pena de multa não poderá autorizar o Juiz a determinar a busca e apreensão 

do material contrafeito. Conquanto a remissão expressa, o artigo fala apenas em 

“requerer cominação de pena pecuniária”, deixando de elencar, 

exemplificativamente, as técnicas executivas dispostas no artigo 461 do CPC.207

Parece certo concluir, então, que nada restou à cominatória, tal qual 

prevista na disposição do art. 287 do código de processo. A tutela da propriedade

“(...) se as hipóteses do art. 287 podem ser agrupadas sob o rótulo de “obrigações 
negativas", é muito melhor deixar esta norma de lado e procurar no novo art. 461 o aporte 
instrumental para a efetividade da tutela inibitória. As vantagens são significativas. Antes da 
reforma de 1994, entendia-se que a sentença do art. 287 ficava subordinada a uma ação de 
execução, ao passo que a doutrina que interpreta o art. 461 é praticamente unânime em afirmar 
que a nova norma criou uma tutela que prescinde da ação executiva” (MARINONI, Luiz Guilherme. 
Tutela inibitória: individual e coletiva. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1998, p. 71 e 72).

206 CALMON DE PASSOS, J. J. Comentários ao código de processo civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 1998, vol. 3, p. 182.

207 “A vantagem do art. 461 sobre o art. 287 não está centrada apenas na 
possibilidade da efetivação da tutela sem o processo de execução, mas no fato de que o art. 461 
dá ao juiz os poderes necessários para que a tutela possa ser efetivamente prestada (obtenção do 
resultado prático equivalente ao do adimplemento)” (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: 
individual e coletiva. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1998, p. 73). Em sentido diverso: “Em 
outras palavras, sendo hipótese do art. 287 ou do art. 461 (se é que existe diferença!) ou do art. 
461-A, a todos aplicar-se-ão os meios previstos no art. 461, em específico o § 4°. (FERREIRA, 
William Santos. Aspectos polêmicos e práticos da nova reforma processual civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 228).
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industrial simplesmente dispensa a “renovada” cominatória do art. 287 do Código 

de Processo Civil.

81



4. A  ATUAL TUTELA JURISDICIONAL PREVENTIVA DA PROPRIEDADE

INDUSTRIAL

4.1 A MUDANÇA DE PARADIGMA DO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO.

R e p e r c u s s õ e s  no  D ir e ito  In d u s tr ia l

Ovídio Baptista da S ilva  concluiu depois das primeiras reformas do 

Código de Processo Civil que teria havido, enfim, “uma autêntica renovação do 

envelhecido paradigma formador do direito processual civil moderno”.208

Para que a questão reste mais claramente abordada, é bastante 

interessante cotejar antigas posições da doutrina à realidade imposta pelas 

reformas do Código de Processo. É possível dizer, desde já, que as reformas 

atropelaram o debate.

Até pouco tempo, havia um entendimento segundo o qual apenas 

“após a conclusão do 'juízo de verificação' é que se poderia, então, e se isso fosse 

necessário em razão da resistência do condenado, adotar as atividades materiais 

para fazer corresponder a situação fática à já conhecida vontade da lei”. Assim, 

“esta última atividade do Estado é que consiste na 'execução forçada’, que, deste 

modo, é logicamente precedida por outra atividade, a de cognição que assinalou o 

precitado 'juízo de verificação', em razão do que se apurou existir mesmo o fato 

imputado ao ofensor e encontrou-se no ordenamento positivo a norma que passou 

a regular a espécie, em apoio, portanto, à pretensão que o autor deduziu ante ao 

juízo cognitivo”.209

Essa era a máxima do processo e sob esse paradigma afirma-se que 

ainda que seja apenas jurisdicional a declaração; não é função do juiz dar ordem, 

quando muito, for o vínculo di natura pubblicista; não há decisão com juízo non

208 SILVA, O processo civil e sua recente reforma. Revista de Direito Processual Civil, 
n° 07, 1998, p. 54.

209 COSTA e SILVA, Antonio Carlos. Tratado do Processo de Execução, v. 01, Rio de 
Janeiro: Aide, p. 36
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ancora acertato; precedência da cognição sobre a execução — nulla executio sine 

titulo —; o fim do processo é a coisa julgada (juízo de veracidade).210

Desses conceitos formadores do paradigma, decorria um “processo 

de conhecimento, fundado na ordinariedade e matizado por cognição plena e 

exauriente a desaguar numa sentença condenatória com o escopo de criar um 

título judicial revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, a fim de justificar um 

processo de execução por sub-rogação e, finalmente, atingir a satisfatividade do 

vencedor da demanda”.211

Também não se pode esquecer a força da lição de L ie b m a n , para 

quem “não é função do juiz expedir ordens às partes e sim unicamente declarar 

qual é a situação existente entre elas segundo o direito vigente”.212

Muito antes do início das reformas, Ovídio Baptista da S ilva  dirigia 

críticas a um processo de conhecimento, ordinário, concebido “para conter apenas 

ações declaratórias, constitutivas e condenatórias”.213 Esse mesmo processo 

ordinário não poderia conter execução em seu interior; assim como não se 

conceberia qualquer elemento cognitivo no âmbito do processo executivo. As 

decisões sumárias restringiam-se aos processos cautelares (não satisfativos).214

Sobre o tema, conferir SILVA, Ovídio Baptista da. Jurisdição e execução, 2a
edição.

211 FIGUEIRA JR, Joel Dias. “Ações sincréticas e embargos de retenção por 
benfeitorias no atual sistema e no 13°. anteprojeto de reforma do Código de Processo Civil -  
enfoque às demandas possessórias. Revista de Processo, v. 98. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2000. p. 10.

212 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. São Paulo: Saraiva, 1968, p. 14.

213 SILVA. A ação Cautelar inominada no direito brasileiro, p. 24.

214 Sobre tudo isso, vale referir o que disse Victor Marins: “Pelo processo de 
conhecimento, o juiz declara o direito, que rege à relação jurídica controvertida entre as partes, 
mediante o conhecimento pleno ou completo da res in iudicium deducta. Após o reconhecimento 
pelo juiz do direito aplicável à situação contenciosa, cumpre fazê-lo valer. Tal empreitada, ou seja, 
o procedimento para a realização do direito já reconhecido, se dá pelo processo de execução, que 
tem por escopo alcançar o efeito prático estabelecido no título exeqüendo e segundo o direito 
objetivo material. Finalmente cabe ao processo cautelar a função de assegurar a eficácia da 
atividade jurisdicional diante de perigo extraordinário, efetivo e iminente” (MARINS. Tutela 
Cautelar, p. 162).
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O que dizer disso tudo diante das ações surgidas a partir do novo art. 

461, do Código de Processo? Ações de natureza híbrida, a autorizar provimentos 

mandamentais e executivos lato sensu. Ações sincréticas,215 com cognição e 

execução no mesmo processo. De igual forma, nada mais evidente a romper com 

a ordinariedade do que, e vai apenas um exemplo, a antecipação de soma em 

dinheiro, com fundamento no art. 273 do CPC.

E o importante é que a tal doutrina clássica assistiu a tudo com muito 

pouca resistência. É de fato estranho constatar que a catarse experimentada pelo 

processo brasileiro não tenha sido sequer antevista pela doutrina majoritária. Em 

1993, a um ano da reforma do Código que introduziu a antecipação de tutela, o 

tema mereceu pouco destaque nas comemorações aos vinte anos do CPC de 

1973, no II Congresso Nacional de Direito Processual Civil, em Porto Alegre216.

Sérgio Sahione Fa d e l , que integrou a comissão de reforma do 

Código, apontou a crise do paradigma com as reformas: “Um rompimento com a 

tradição romano-canônica, que revestiu o processo civil brasileiro e que só tornava 

possível qualquer medida satisfativa com a sentença definitiva, ato final do juiz no 

processo de cognição que, por isso mesmo, tinha de ser exauriente”.217

Mesmo a doutrina que não aceita a teoria quinária das ações parece 

resignada, pois evidente a presença de ações genuinamente mandamentais e

215 A expressão é de DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do 
Processo. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1987, p. 230. Sobre o tema, conferir FIGUEIRA JR, 
Joel Dias. “Ações sincréticas e embargos de retenção por benfeitorias no atual sistema e no 13°. 
anteprojeto de reforma do Código de Processo Civil -  enfoque às demandas possessórias. Revista 
de Processo, v. 98. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000. p. 09 e seguintes.

216 Processo Civil evolução 20 anos de vigência, Coord. TUCCI, José Rogério Cruz e. 
São Paulo: Saraiva, 1995.

217 FADEL, Sérgio Sahione. Antecipação da tutela no Processo Civil. São Paulo :
Dialética, 1998, p. 15. Ovídio sustentou que a antecipação de tutela invalidaria “todos os 
pressupostos teóricos que sustentam o processo de conhecimento (...)”(SILVA, Ovídio Baptista 
da. Tutela antecipatória e juízos de verossimilhança. O Processo Civil Contemporâneo. Curitiba: 
Juruá, 1994. p. 127).
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executivas lato sensu no sistema brasileiro, especialmente a partir da configuração 

atual do art. 461 do CPC.218 Até porque, embora ainda haja quem resista à 

categoria das ações mandamentais, essa resistência não tem implicado óbices à 

introdução de tutelas eminentemente mandamentais no Código de Processo 

Civil.219

Não é demais dizer que a doutrina dominante, tão agudamente 

criticada pelo prof. Ovídio Ba p t is t a , restou superada. Os “fanáticos da 

ordinariedade”, na expressão de Barbosa M o r e ir a ,220 recolheram-se.

Afinal, qual foi a resistência encontrada pela mudança de paradigma 

produzida a partir da reformas de 1994? O substrato teórico da chamada “doutrina 

dominante” não se revelou capaz de barrar a “quebra de coerência” produzida 

pelas “ações sincréticas”, pela “execução sem título”, pela “satisfatividade 

provisória”, consagrados no novo sistema processual brasileiro. A pergunta que 

também merece ser feita é: quem hoje, com especial referência à doutrina 

brasileira, fundamenta restrição às decisões de “repercussão física” na antes 

indicada assertiva de L ie b m a n ?

Também é preciso apontar que as críticas à generalização da ação 

condenatória (tanto para o direito de propriedade quanto para os direitos de 

crédito), lançada especialmente para apontar a castração da tutela efetiva que o

218 Como bem colocou F igueira  Jr ., “a verdade é que as ações mandamentais assim 
como as executivas lato sensu perambulam pelo cenário sem que os sépticos ‘clássicos’ 
admitissem a sua existência e autonomia como integrantes de uma subdivisão das ações de 
conhecimento” (FIGUEIRA JR, Joel Dias. “Ações sincréticas e embargos de retenção por 
benfeitorias no atual sistema e no 13°. anteprojeto de reforma do Código de Processo Civil -  
enfoque às demandas possessórias. Revista de Processo, v. 98. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2000. p. 09).

219 Para DINAMARCO, por exemplo, não há sentença mandamental, mas apenas
“sentença condenatória mandamental”, pois à condenação, “a eficácia de comando, ou 
mandamento, é acrescida pela lei nos casos em que o legislador entende conveniente, com o 
objetivo de promover com mais rapidez e agilidade a efetivação do preceito contido na sentença” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 231).

220 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A efetividade do processo de conhecimento. 
Revista de Processo, n° 74, 1994, p. 128.
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direito de propriedade submeteu-se a partir dessa generalização, perdeu 

importância.221 Hoje, para além daquele debate, vigora o reconhecimento da 

extensão à tutela dos direitos relativos das técnicas antes à disposição apenas 

dos absolutos, como se verifica com especial interesse no Direito Industrial.

O processo caminhou no sentido da reclamada reaproximação entre 

direito substancial e o processual, o que também dá ensejo às tutelas preventivas, 

como bem lembra Dl Majo.222

É possível concluir que a doutrina que sustentava o paradigma 

descrito cedeu às advertências de Taruffo , para quem a doutrina deve deixar o 

campo da “abstrata coerência” para responder às exigências fundamentais de 

tutela.223 É inegável que essa “estratégia de guerrilha contra os pontos débeis do 

sistema”, como conceituou D inamarco224, mediante as mini-reformas levadas a 

efeito desde 1994, deram certamente nova roupagem ao processo civil brasileiro.

Cabe ressalvar, entretanto, que as críticas ao sistema anterior devem 

seguir, não só para que novas mudanças sucedam às já consolidadas e, ainda 

mais, não se atribua às inovações alcance menor em face de antigos e superados 

conceitos.225 E dado um certo desapego às implicações teóricas que as reformas

“a //f/s contestatio era uma espécie de contrato processual, cuja função seria a de 
extinguir a (sempre suposta) obrigação em que se baseava a demanda de modo a criar, em seu 
lugar, uma nova obrigação, gerando-se, a partir desta falsa concepção, a idéia de que o contrato 
pudesse ter a virtude de criar uma relação obrigacional, mesmo que a relação substancial litigiosa 
não fosse obrigação” (SILVA, Juridição e execução ..., op. cit., p. 72).

222 MAJO, Adolfo di. Problemi e metodo dei diritto civile -  La tutela civile dei diritti. 
Milão : Giuffrè, 1982. v. III. p. 05.

223 TARUFFO, Michele. L’attuazione esecutiva dei diritti: profili comparatistici. In 
Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 106.

224 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo civil. São Paulo: 
Malheiros, 1995. p. 29.

225 “É de fundamental importância a mudança de mentalidade que seja capaz de rever 
as categorias, conceitos e princípios estratificados na doutrina dominante, pois somente assim 
poderão ser extraídas desses dispositivos todas as conseqüências possíveis para a modernização 
do nosso processo civil (WATANABE, Kazuo. Tutela antecipatória e tutela específica das 
obrigações de fazer e não fazer. In: Reforma do código de processo civil, Coord. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, São Paulo : Saraiva, 1996. p. 48).
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provocaram, agora é preciso proceder aqui o que Arruda Alvim chama de 

“enquadramento sistemático rigoroso dos institutos nas categorias doutrinárias 

fundamentais”.226 É isso que ainda não está muito bem acabado.

E o Brasil está até mesmo à frente do sistema italiano, por exemplo. 

Basta notar a enorme dificuldade que tem a doutrina da Itália em generalizar uma 

ação inibitória; a dificuldade em indicar a natureza de um provimento que imponha 

obrigação de fazer e não fazer; a defesa que se faz da natureza condenatória e 

mesmo declaratória da tutela inibitória. Attardi chega a afirmar que as formas 

inibitórias de tutela “debbono restare lettera morta”, indicando o provimento 

declaratório como a via única para a realização dos direito negativos.227 Uma 

tutela inibitória atípica ainda é mera proposta.228 Todas essas questões estão mais 

bem resolvidas na doutrina brasileira.

Por fim, é certo concluir que o Direito Industrial é beneficiário direto 

dessa mudança de paradigma no sistema processual brasileiro. O trabalho 

enfrentou a dificuldade da doutrina italiana em conceber, especialmente no Direito 

Industrial, uma inibitória final com eficácia e efetividade proporcionado pelo 

modelo brasileiro do art. 461 do CPC. O Direito Industrial espanhol ainda supõe 

inviável uma coincidência entre a medida antecipada e a tutela final por que isso 

significaria uma “execução sem título”.229 Nada disso faz sentido no atual processo 

civil brasileiro, que está, como visto, à frente de boa parte dos sistemas 

comparados.

ARRUDA ALVIM. Anotações sobre alguns aspectos das modificações sofridas pelo 
processo hodierno entre nós — Evolução da cautelaridade e suas reais dimensões em face do 
instituto da antecipação da tutela — As obrigações de fazer e de não fazer — Valores dominantes 
em nossos dia. Revista de Processo, v. 97. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000. p. 53 e 54.

227 in FRIGNANI, Aldo. Llnjunction nella commom law e 1’inibitoria nel diritto italiano. 
Milão : Giuffrè, 1974. p. 470. Sobre a polêmica, conferir SPOLIDORO, Marco Saveiro. Le misure di 
prevenzione nel Diritto Industriale. Milano : Giuffrè Editore, 1982, p. 24 e 25.

228 Conferir DENTI, Vittorio. L’idea di codice e la riforma dei processo civile. Rivista di 
Diritto Processuale. 1982, p. 115.

229 VILAR, Silvia Barona. Competência Desleal. Valência: Tirant lo Blanch, 1991. p. 
106.
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Antes da quebra de paradigma iniciada em 1994, os operadores 

forenses no âmbito do Direito Industrial debatiam-se para tutelar de forma efetiva o 

direito de marca, patente etc. Se a opção fosse a utilização das ações 

possessórias, não faltava que resistisse em classificar o direito de marca e patente 

como direito de propriedade, entre outras resistências lançadas pela doutrina e 

parcialmente aceitas pelos tribunais (v. item 3.2). Se para fugir desse debate a 

opção fosse a cominatória, incidia o enorme limite gerado pela vinculação da pena 

pecuniária à sentença. Para resolver a limitação, os operadores propunham uma 

cautelar antecedente à cominatória, corretamente refutada pela melhor doutrina e 

em decisões judiciais (v. item 3.4). Restava o uso equivocado das cautelares, 

vinculadas a inúteis ações declaratórias. Nesse caso, além da impropriedade 

técnica, forçava-se o duplo processamento para resultado único (v. item 3.3).

O cenário atual refuta na íntegra os problemas do passado recente, 

pois à disposição dos titulares de direitos intelectuais está um arsenal apropriado, 

sem que haja necessidade de se recorrer a construções forçadas no manejo das 

ações adequadas, plenas de efetividade.

As limitações que o sistema ainda impõe se restringem, em maior 

parte, à inefetividade da ação condenatória (v. item 8.7). Mas aí o Direito Industrial 

tolera com maior facilidade essas dificuldades, pois o grande problema sempre 

esteve no âmbito específico da tutela preventiva, já satisfatoriamente resolvido. 

Mesmo no âmbito da tutela ressarcitória, campo próprio das condenatórias, é lícito 

concluir, a resolução do problema parece ser uma questão de tempo, pois as 

bases teóricas que sustentavam a execução diferida, por exemplo, parecem estar 

rompidas ou em inofensiva latência (v. item 8.7).
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4.2 A TUTELA PREVENTIVA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL VEICULADA PELO ART.

461 d o  C ó d ig o  d e  P r o c e s s o  C iv il . T u tela  in ib itó r ia

4.2.1 O b r ig a ç ã o  de  fa ze r  e t u te la  in ib it ó r ia . In ib it ó r ia  po s it iv a  e

NEGATIVA

Embora já possa parecer freqüente o uso instituto da “ação inibitória”, 

especialmente aos que se dispõem a estudar processo civil, muito longe de 

corriqueira é a utilização da expressão nos julgados brasileiros, como se infere de 

qualquer pesquisa efetuada nesse sentido. Menos freqüente ainda a utilização da 

ação de remoção do ilícito (pelo menos com essa nomenclatura).230

Portanto, é de pouca serventia que se aprofundem diferenças entre 

as ações de obrigação de fazer e não fazer e ações inibitórias e de remoção de 

ilícito. Isso não retira a importância fundamental que a ação inibitória tem na tutela 

do Direito Industrial. A ação inibitória, restará claro no trabalho, prescinde de dano 

para ser deferida. Com isso, excluem-se de seu campo cognitivo indagações 

acerca do elemento subjetivo. Isso tem enorme utilidade teórica e, sobretudo, para 

a prática forense.231

Por outro lado, é preciso reconhecer que a tutela inibitória não 

prescinde do dano e, por isso, do elemento subjetivo, simplesmente porque foi 

batizada de inibitória, mas sim porque se trata de tutela preventiva (não 

ressarcitória). Assim, é intuitivo que a propositura de uma ação de obrigação de 

não fazer, de forma a evitar a prática de contrafação, não terá o dano (perigo de

230 Nota do autor: Não há diferença estrutural e de pressupostos entre tutela inibitória
e de remoção do ilícito. Portanto, para fins didáticos, o trabalho vai se permitir a não fazer 
referência expressa à tutela de remoção do ilícito sempre que se referir à inibitória. A tutela 
inibitória, nesse sentido didático, contém a de remoção do ilícito.

231 Até mesmo Talamini, ao expor raciocínio crítico à importação da inibitória do direito
italiano, reconhece ser “extremamente importante o aspecto realçado através de tal denominação: 
possibilidade de expedição de ordem ao réu para que cesse ou nem sequer inicie a prática de 
conduta ilícita — independentemente da consideração do dano (Tutela relativa..., 2a edição, p. 
236).
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dano) como pressuposto, ainda que não se mencione a expressão inibitória uma 

única vez na inicial. Tanto é assim que não faltam exemplos em jurisprudência, 

especificamente no âmbito do Direito Industrial, reconhecendo a separação de 

requisitos para a abstenção e o ressarcimento, mesmo sem a menção à “ação 

inibitória”.232

A tutela preventiva no Direito Industrial, portanto, independentemente 

do nome que se resolver outorgar à ação, não terá o dano como pressuposto, 

excluindo de seu objeto a aferição de culpa, em conseqüência.

De toda a forma, é preciso reconhecer que o processo civil brasileiro 

(o direito brasileiro, em verdade) é despojado de produção doutrinária acerca de 

uma ação que prescinda do elemento subjetivo. Até porque a tutela ressarcitória 

sempre ocupou espaço quase exclusivo no processo brasileiro. Tanto é assim que 

a tutela preventiva viabilizava-se pelo uso torto do processo cautelar (v. item 3.3). 

A confusão era tal que Gama C e r q u e ir a  fundamentava a ação negatória do 

Direito Industrial (genuinamente preventiva) no antigo art. 159 do Código Civil 

(responsabilidade civil)!233 Essa realidade ofuscou o debate acerca da tutela 

preventiva, afinal a cautelar a outra coisa não se prestava senão a proteger o 

resultado útil do processo principal (declaratório ou mesmo ressarcitório)!

Nesse sentido a importância didática e prática da massificação da 

ação inibitória a realçar aspectos da tutela preventiva que outorgam efetividade 

aos direitos especialmente carentes dessa modalidade de tutela, como o Direito 

Industrial. Não por outra razão este trabalho optou por insistir na classificação que 

subdivide a ação de obrigação de fazer e não fazer, a realçar aspectos da ação

232 TJSP -  AC n° 218.976-1 -  8a CCIV -  Rei. Des. Felipe Ferreira -  J. 03.04.1995;
TJSP -  AC n° 26.987-4 -  1a CCIV -  Rei. Des. Paulo Menezes -  J. 17.03.1998; TJSP -  AC n°
48.480-4 -  9a CCIV -  Rei. Des. Brenno Marcondes -  J. 23.02.1999; JTJ 126/193.

233 CERQUEIRA, João Gama. Tratado de propriedade industrial. Rio de Janeiro:
Forense, 1952, vol. II, tomo I, p. 360 a 365.
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inibitória e de remoção do ilícito que poderiam ficar apagados, o que prejudicaria 

particularmente a tutela do Direito Industrial.

Objeção que se formula à opção residiria no sentido “excessivamente 

amplo e difuso” que seria necessário emprestar à inibitória para alcançar as 

imposições de um fazer.234 A resposta de Marinoni, tecnicamente, convence, pois 

se a tutela inibitória está para inibir o ilícito, e não o comportamento do 

demandado, é certo que deverá impor um fazer quando o ilícito se der por conduta 

omissiva.235 Frignani confirma que "la contraddizione è soltanto apparente”. 

Explica o italiano que em face de um ilícito comissivo haverá ordem de não fazer, 

enquanto, noutra ponta, na presença de um ilícito omissivo deverá haver ordem de 

fazer, para concluir que se trata “di due aspetti dello stesso fenomeno”,236 A 

doutrina alemã também reconhece a inibitória de cunho positivo, atuada com 

ordem de fazer, comissiva.237

Outra objeção argüida diz respeito à suposta ausência de eficácia 

executiva lato sensu da tutela inibitória.238 Marinoni reconhece essa ausência de 

eficácia executiva lato sensu no âmbito da inibitória, mas preenche a alegada 

lacuna com a ação de remoção do ilícito ou mesmo com aquilo que batizou de 

ação preventiva executiva.239

234 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 232. Sobre a impossibilidade de inibitória positiva, conferir 
SPOLIDORO, Marco Saveiro. Le misure di prevenzione nel Diritto Industriale. Milano : Giuffrè 
Editore, 1982, p. 39 e 40.

235 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, cit., p. 99 e seguinte.

236 FRIGNANI, Aldo. L ’injunction nella commom law e 1’inibitoria nel diritto italiano. 
Milão : Giuffrè, 1974. p. 460.

237 RAPISARDA, Cristina. Profili delia tutela inibitória atipica nelfesperienza
germanica. Rivista di Diritto Processuale, XXXVIII, 1983. p. 123. Entretanto, realmente não se 
pode retirar toda a razão de T alamini quanto à dificuldade criada pela utilização do termo “inibição” 
nas imposições de uma fazer. Mas o importante é que prevalece a utilidade da utilização da 
inibitória, pelas razões expostas.

238 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 232.

239 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. p. 121 e seguintes.
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Entretanto, não parece ser possível concordar com a crítica ou 

tampouco com a resposta. E isso porque é possível sustentar que há sim tutela 

inibitória mandamental e executiva. A tutela é inibitória porque inibe o ilícito. O 

resto é apenas técnica de tutela a serviço da ação, todas contidas no material que 

forma uma demanda fundamentada no art. 461 do CPC. Indício a confirmar a 

posição é que na Alemanha se aceita que um provimento inibitório — frustrada a 

ordem original —, seja atuado com técnica executiva.240 E mais, a própria doutrina 

italiana reconhece que o seqüestro previsto tanto na Lei de Marcas como na de 

Patente pode ter natureza inibitória, a evitar a violação do direito e impedir a 

circulação dos produtos contrafeitos.241 É o chamado “sequestro a scopo di 

inibitória” 2A2

São importantes os conceitos, reitere-se a ressalva, para melhor 

saber manejar as ações a serviço da proteção da propriedade industrial, 

entretanto, esse rigorismo conceituai não contribui muito com os operadores do 

direito, sendo certo que os pedidos podem prescindir da atribuição de nomes sem 

perder as eficácias que lhe são próprias. Como bem reconhece T a l a m in i, é preciso

RAPISARDA, Cristina. Profili delia tutela inibitória atipica nell’esperienza 
germanica. Rivista di Diritto Processuale, XXXVIII, 1983. p. 124.

241 SPOLIDORO, Marco Saveiro. Le misure di prevenzione nel Diritto Industriale, op. 
cit., p. 243; SANCTIS, Giustino de e FRANZOSI, Mario. Prowedimenti d’urgenza in Italia, in 
FRANZOSI, Mario. Il brevetto: quale tutela? In Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 169. p. 
41; e SCUFFI, Massimo. La tutela cautelare spéciale in materia brevettuale: attuali orientamenti e 
nuove prospettive suggerite dalla riforma novellistica del c.p.c. Rivista di Diritto Industriale, ano 
XLI, parte 1, 1992. p. 243. Exclusivamente sobre a natureza jurídica do seqüestro, conferir: 
CAPRA, Domenico. Natura e funzione del c. d. “sequestro industriale”. Rivista di Diritto 
Industriale, n. 2, parte I, 1993. p. 247 a 265. Com citação de toda a doutrina sobre o tema: 
FRANZOSI, Mario. Sulla funzione dei sequestro in materia di brevetti. Contratto e Impresa, 1995. p. 
808 e 809.

242 AUTERI, P.; FLORIDIA, G.; MANGINI, V.; OLIVIERI, G.; RICOLFI, M.; SPADA, 
P.. Diritto industriale -  Propriété intellettuale e concorrenza. Torino : G. Giappichelli, 2001. p. 637. 
Sobre o tema, conferir também: SENA, Giuseppe. Sui procedimenti cautelari in materia di 
invenzioni e di marchi. Rivista di Diritto Processuale, XV, 1960. p. 312. A jurisprudência italiana 
reconhece o caráter inibitório que pode assumir o seqüestro (RINALDI, Roberto. Descrizione, 
sequestro ed inibitória nel diritto dei marchi. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1995. p. 285.) 
A diferença entre seqüestro e busca e apreensão, explica Ov Id io , está “na circunstância de haver 
na última a procura que freqüentemente decorre do ato de ocultação praticado pelo réu ou por 
outrem” (SILVA. Do processo cautelar, p. 327).
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evitar a contradição entre o instrumento destinado a facilitar a prática versus sua 

dificultação teórica, a desaguar em eventual desuso.243

4.2.2 A INCOERCIBILIDADE DOS DEVERES DE FAZER E NÃO FAZER NO ÂMBITO DA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A tese se propôs a exaurir os argumentos que afastam o direito 

substancial industrial da tutela ressarcitória. A tutela ressarcitória no Direito 

Industrial, já está demonstrado, tem espaço residual em relação à preventiva. E a 

valer a regra da incoercibilidade das obrigações de fazer e não fazer impõe-se a 

limitação ao ressarcimento.

A incoercibilidade ligava-se à compreensível dignidade e autonomia 

individual, respondendo à lógica de um sistema que não se justifica.244 Como 

adverte o italiano Mario Ba r c e llo n a , a incoercibilidade da obrigação de fazer não 

se dá apenas pela excessiva “preoccupazioni delia douttrina ottocentesca per 

rautonomia deirindividuo”, mas, sobretudo, em atenção ao princípio ainda em 

voga que reputa que fora do âmbito penal a coerção deve se restringir ao 

patrimônio da pessoa.245

No Direito Industrial essa incoercibilidade absoluta indica uma 

desvinculação da tutela preventiva que lhe é inerente. Mas é claro que hoje não se

243 TALAMINI, Eduardo. Tutela Monitoria, 2a. edição. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. p. 26.

244 PROTO PISANI, Andrea. Brevi note in tema di tutela specifica e tutela risarcitoria. 
Monografie e Varietà, parte 5,1993. p. 133.

245 BARCELLONA, Mario. Sul risarcimento dei danno in forma specifica. In 
Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 625. Luiz Eulálio de 
Bueno V idigal: “É um pouco exagerado esse religioso respeito à vontade individual. A vontade 
humana em si não merece proteção apenas por ser vontade humana, Portege-a o estado quando 
ela é conforme o direito. Muito mais restrita é a sua aplicação no domínio do cumprimento das 
obrigações” (BUENO VIGIGAL, Luiz Eulálio de. Da execução direta das obrigações de prestar 
declaração de vontad. Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 165).
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aceita mais a tese, pois “não há razão para não se admitir que alguém tenha a sua 

vontade constrangida quando está pronto para praticar um ilícito”.246

A violação de um registro de marca comercial, para ficar numa 

obrigação legal, se impõe ao demandado sem que isso possa ser rejeitado sob a 

tese da incoercibilidade. Já está “integrada em nossa cultura a idéia de que em 

nada interfere na dignidade da pessoa, ou na liberdade de querer, qualquer 

mecanismo que permita a realização de atividades por outrem e produção, 

mediante elas, da situação jurídica final a que o cumprimento da obrigação de 

fazer ou de não fazer deveria ter conduzido”.247

Também é importante notar que no Direito Industrial, no mais das 

vezes, estará obrigada ao cumprimento de um dever legal a pessoa jurídica a 

quem se imputa um ato de contrafação ou mesmo de concorrência desleal. Aí, 

evidentemente, não se pode falar em afronta à dignidade humana.248

Diferente é a imposição de ordem para obrigar um fazer infungível (a 

coerção direta é obviamente incabível) no âmbito da propriedade intelectual, que 

pressuponha uma criação intelectual. O dever contratual de criar marca comercial 

ou de “inventar” não são passíveis de serem impostos por meios de coerção. O 

descumprimento de deveres assumidos no âmbito da criação intelectual, como se 

infere da garantia constitucional (art. 5°., IX), têm como limite a vontade do próprio 

autor. Tais obrigações serão resolvidas em perdas e danos.249

É claro que o descumprimento tem que ser invocado como

decorrência da liberdade de expressão intelectual, o que haverá de ser

246 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. p. 85.

247 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo civil. 4. ed., São 
Paulo: Malheiros, 1998. p. 152.

248 TALAMINI. Tutela relativa, op. cit., 2a. edição, p. 33 e 34.

249 CENDON, Paolo. Le misure compulsorie a carattere pecuniário. In Processo e
tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 303.
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demonstrado. Não se pode deixar de cumprir a obrigação de “produzir invenção” 

assumida ao contratante a pretexto de produzir a outrem mediante melhor 

remuneração.250 Nesses casos se impõe o cumprimento da tutela específica, 

mediante a tutela do adimplemento.

Essas hipóteses não guardam relação com o cumprimento específico 

que se impõe nos casos de pacto de não concorrência e outros similares no 

âmbito do Direito Industrial (v. item 9.3).

4.2.3 TUTELA INIBITÓRIA E DECLARATÓRIA

A diferença entre a uma tutela inibitória e outra que seja meramente 

declaratória é absoluta. É essa diferença, aliás, que determina a efetividade 

reclamada pela propriedade industrial. Mas há quem não identifique distinção. No 

âmbito do Direito Industrial, Spolidoro sustenta que a inibitória e a declaratória de 

ilicitude não se distiguem sob qualquer dessas óticas: conteúdo forma ou efeito 

jurídico.251 Já Attardi indica o provimento declaratório como a via única para a 

realização dos direito negativos.252

Essas concepções, em verdade, decorrem todas da dificuldade de se 

aceitar uma categoria de sentenças mandamentais. Por esta razão é que a 

sentença inibitória é apontada como declaratória ou mesmo condenatória (v. item

4.2.9). Esses mesmos argumentos, invocados no processo civil brasileiro,

250 TALAMINI. Tutela relativa, op. cit., 2a. edição, p. 131 e 132.

251 SPOLIDORO, Marco Saveiro. Le misure di prevenzione nel Diritto Industriale, op.
cit., p. 46. Em sentido contrário, ainda na Itália, FRIGNANI, Aldo. L ’injunction nella commom law e 
1'inibitoria nel diritto italiano. Milão : Giuffrè, 1974; RAPISARDA, Cristina. Profíli delia tutela civiie 
inibitória. Pádua : Cedam, 1987. p. 118 e seguintes. No Brasil, especialmente MARINONI, Tutela 
Inibitória, op. cit., p. 189 a 191.

252 ATTARDI, Aldo. L ’interesse ad agire. Pádua: Cedam, 1958. p. 158.
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prestaram-se a transformar o mandado de segurança em ação meramente 

condenatória. Para tal retira-se do conteúdo da decisão o mandado, a ordem.253

E de fato, retirando-se do conteúdo de uma ação inibitória a ordem, 

em verdade as técnicas de repercussão física que lhe são inerentes, diferença 

alguma pode se atribui em relação à declaratória. No entanto, retirar essas 

eficácias da tutela inibitória é, na referida expressão de Ovídio, “mutilar o ato 

jurisdicional”.

O certo é que a ação inibitória jamais poderá ser uma ação 

declaratória, pois o que pretende o autor não é a declaração de que determinada 

atitude do requerido é ilegal. O que quer o autor é que se evite a prática ou a 

continuidade do ilícito, o que não se evita com declaração.254 A declaração apenas 

declara; não ordena e nem se efetiva por execução.255

No âmbito da propriedade industrial essa questão revela-se muito 

clara. Na hipótese de contrafação de uma marca comercial, ninguém cogita que o

Essa conclusão liga-se ao fato desses autores retirarem o mandado do conteúdo 
da sentença, como fez Buzaid : “Das considerações que acabam de ser feitas, decorre que o 
mandado de segurança é uma ação de conhecimento, que começa com uma petição inicial (Lei 
1.533, artigo 6o.) e termina por uma sentença, que põe termo ao processo, julgando ou não o 
mérito (Lei 1.533, arts., 8o e 12°). O que determina e qualifica a natureza da ação de segurança é 
o pedido formulado pelo impetrante, que pode ser: a) meramente declaratório; b) constitutivo; ou c) 
condenatório" (BUZAID, Alfredo. Do Mandado de Segurança, v. 1, 1989, n° 37). Tal não procede 
porque o mandado integra sim o conteúdo da decisão mandamental, assim como integra também 
o pedido da decisão mandamental. Quem pretende ordem não se satisfaz com mera condenação, 
como hoje se reconhece amplamente em boa doutrina. Demais disso, o efeito sempre integra o 
conteúdo da sentença de procedência; retirá-lo daí é mutilar o ato jurisdicional (A expressão é de 
SILVA, Curso de Processo Civil, op. cit., v. 3. p. 26). Sobre o debate, conferir ainda TALAMINI, em 
resposta às formulações críticas de Marcelo Lima Guerra, Tutela relativa..., 2a edição, p. 186 e 
seguintes.

254 ”A tutela declaratória, porém, ao mesmo tempo em que não interfere nas relações 
privadas, não permite que seja inibida a prática do ilícito, deixando uma série de direitos — de 
grande importância dentro do contexto do Estado social — sem resposta jurisdicional adequada e 
efetiva” (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, op. cit., p. 275). Em explição similar, conferir 
RAPISARDA, Cristina; TARUFFO, Michele. Ininitoria (azione). Enciclopédia Giuridica Trecanni. 
Postilla di aggiornamento, parte I, 1998. p. 11.

255 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: tutela de prevenção do ilícito. Revista 
de Direito Processual Civil, n° 2, Curitiba, 1996, p. 359.
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autor provoque o judiciário para buscar tão-somente a declaração de ilegitimidade 

do ato. Para além da declaração, o que realmente se pretende, em pedido 

mediato, é a cessação da atividade ilegal, o que só se resolve com uma ação 

inibitória (pedido imediato), de repercussão física. E da decisão declaratória não 

se infere ordem para que se faça ou não faça qualquer coisa.256

É importante notar que nessa hipótese do Direito Industrial, havendo 

pronunciamento final declaratório de ilegitimidade do ato inquinado de 

contrafação, com sentença transitada em julgado, eventual descumprimento pelo 

demandado remete o autor a buscar outra decisão judicial. Não se poderia 

“efetivar” essa decisão declaratória por meio de ordens, por exemplo. Com efeito, 

reconhecem os americanos que em declaratory judgment actions as partes devem 

“obedecer” às decisões voluntariamente. Na hipótese de descumprimento, a parte 

deve voltar a provocar os tribunais para obter outros provimentos.257

E isso porque as sentenças declaratórias “esgotam por si mesmas 

todas as virtualidades de proteção jurisdicional” (...) “não lhes sobrevive qualquer 

necessidade de determinado comportamento, por parte do vencido, para a 

satisfação do vencedor”.258 Se o autor de uma declaratória necessita que o 

preceito seja respeitado pelo demandado, equivocou-se na propositura de uma 

mera declaratória. Aliás, nesses casos sequer há interesse de agir (v. item 6.1). 

A r r u d a  A lvim  é claro: “na medida em que, além de declaração, se pretenda 

qualquer outro efeito jurídico, é de negar-se o efeito (,..)”.259

56 CARBONARI, Otello G. Prowedimenti d’urgenza e accertamento mero delia
legittimità dei licenziamento. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1979, p. 1612.

257 TEPLY, Larry L; WHITTEN, Ralph U., Civil Procedure, 2a. edição, p. New York: 
Foundation Press, 2000. p. 69.

258 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tendências na execução de sentença e
ordens judiciais. Temas de Direito Processual (quarta série). São Paulo: Saraiva, 1989, p. 216 e 
217.
259 ARRUDA ALVIM. Tratado de Direito Processual Civil, vol. 01. 2a. edição, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 456.
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É essa a distinção fundamental, reconhecida pela doutrina, que 

consegue separar as hipóteses.

Frignani e Rapisarda indicam a técnica coercitiva de atuação como 

traço distintivo a separar a declaratória da inibitória.260 Também para a doutrina 

alemã o que está a separar a declaratória da inibitória é exatamente a sujeição ao 

preceito do juiz que reconhece o ato ilícito; existente na última e inexistente na 

primeira.261 C hiovenda já observava que o marco divisória entre a ação negatória 

e a ação de declaratória estava na inexistência de comando de cessação nessa 

última — adstrita ao acertamento da ilicitude —, em oposição à ordem de 

cessação própria da primeira.262

Enfim, a inibitória abre caminhos para técnicas de repercussão física 

que são impensáveis na declaratória Aí, fundamentalmente, a diferença.

4.2.3.1 Inibitória, declaratória e mandado de segurança

Rocha de  C arvalho apresenta os motivos que indicam a 

subsistência e independência da ação declaratória em face do mandado de 

segurança. Alguns dos motivos apresentados, embora corretos, dizem respeito 

apenas ao mandado de segurança e não à inibitória; acerca dos demais não é 

possível concordar.

FRIGNANI, Aldo. II mondo dell’asfre/nfe sviluppi recenti e prospettive. In Processo 
e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 359; RAPISARDA, Cristina. Profili 
delia tutela civile inibitória. Pádua: Cedam, 1987.

261 RAPISARDA, Cristina. Profili della tutela inibitória atipica nell’esperienza
germanica. Rivista di Diritto Processuale, XXXVIII, 1983. p. 120.

262 CHIOVENDA, Giuseppe. L’azione nel sistema dei diritti. Saggi di diritto processuale
civile. Roma: Foro Italiano, 1930. p. 88.
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Começa o autor por dizer que o mandado de segurança pressupõe 

direito líquido e certo (certeza!), enquanto à ação declaratória bastaria a incerteza. 

Também afirma, com razão, que o mandamus tem limitação cognitiva inexistente 

na ação declaratória.263 Até aí tudo bem, com a ressalva evidente que tais critérios 

se aplicam apenas ao mandado de segurança, já que a inibitória não está a exigir 

nem direito líquido e certo e, menos ainda, possui qualquer limitação cognitiva 

própria do mandado de segurança.264

A concordância, entretanto, não se estende às demais conclusões. É 

que o autor sustenta que o mandado de segurança (ou mesmo a inibitória), como 

visa a uma tutela mandamental-inibitória, estaria a exigir lesão ou ameaça a direito 

líquido e certo. E, para o autor, a declaratória não visa um provimento inibitório 

porque não se trata de evitar uma “lesão a direito líquido e certo”.265

Em primeiro lugar, o mandado de segurança não é mandamental 

porque exige para a sua concessão “lesão ou ameaça a direito líquido e certo”, 

como se supôs. A sentença mandamental foi concebida porque impõe ao 

demandado, sob pena sanção, ordem para que não descumpra a decisão judicial. 

Tem, em relação à declaratória, mais efetividade.266

Parece evidente que na ação declaratória, embora não se use a 

expressão “lesão a direito líquido e certo” (como também não se usa na inibitória),

263 CARVALHO, José Orlando Rocha de. Ação declaratória. Rio de Janeiro: Forense, 
2002. p. 343-4.

264 Na inibitória (de cognição plena e exauriente), a limitação cognitiva não se dá, 
como no mandado de segurança, secundum eventum probationis (WATANABE, Da cognição no 
processo civil, op. cit., p. 89 e ss). O que ocorre na inibitória é que não espaço para a discussão 
(alegações e provas) acerca da existência de culpa o dolo, próprias da tutela ressarcitória, 
exclusivamente em razão do direito material tutelado (MARINONI, Tutela Inibitória (Individual e 
Coletiva), op. cit., p. 260). Entretanto, quanto a isso, o mesmo se dá em declaratórias que discutam 
a existência do ilícito, com pretensão de tutela preventiva, como as imaginadas para serem 
veiculadas no âmbito do Direito Industrial.

265 CARVALHO, José Orlando Rocha de. Ação declaratória. Rio de Janeiro: Forense,
2002. p. 344-5.

266 A tutela declaratória é certamente dotata di una portata coercitiva modesta 
(PISANI, Proto. Appunti sulla tutela..., op. cit., p. 640, 1979).
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o que se pretende é que o demandado respeite a decisão judicial buscada, com o 

fim de se prevenir uma violação. O problema é que “a tutela declaratória somente 

pode prevenir uma violação quando a parte vencida sai também convencida e 

resolve cumprir a obrigação em tempo oportuno”.267

Fosse indesejável a mandamentalidade na ação declaratória — 

porque supostamente ligada a um requisito extra (lesão ou ameaça) —, não se 

cogitaria sua possibilidade nos provimentos antecipatórios, ao contrário do que 

sustenta o mesmo autor noutra passagem.268

Quanto à relação do mandado de segurança com a inibitória, é lícito 

afirmar que, aos poucos, o mandado de segurança perderá espaço. A diferença 

entre as duas espécies de tutela está na esfera estrita da cognição. No entanto, o 

mandado de segurança obteve a utilização incrementada não pela cognição 

diferenciada que lhe moldou o legislador de 1951, mas, sobretudo, por sua 

“eficácia potenciada”.269 Tal “eficácia potenciada” destacava-se especialmente 

ante a preponderância de eficácias não potenciadas. Já não é mais o caso no 

atual sistema de técnicas processuais. É preciso notar, portanto, qual o real 

alcance do mandado de segurança, o curso natural que deve ser retomado em 

face da introdução de meios adequados de tutelas.

Desde a introdução do art. 461 do CPC, o certo é que não se faz 

mais necessário manejar a ação de segurança para se obter o cumprimento de 

um dever de fazer ou não fazer em face do poder público. Até porque “a parte 

pode não querer corre o risco quanto à caracterização do ‘direito líquido e certo’ —

MARINONI, Tutela inibitória, op. cit., p. 190.

268 CARVALHO, José Orlando Rocha de. Ação declaratória. Rio de Janeiro: Forense, 
2002. p. 346.

269 Expressão de WATANABE, Kazuo. Controle Jurisdicional (Princípio da 
inafastabilidade do controle jurisdicional no sistema jurídico brasileiro) e mandado de segurança 
contra atos judiciais. São Paulo: RT, 1980, p. 99.
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preferindo o processo de instrução probatória ampla”.270 A opção se verifica 

mesmo com prova pré-constituída, pois a hipótese apenas deverá determinar o 

julgamento antecipado da lide — como se dá em qualquer processo —, ante a 

eventual desnecessidade de instrução probatória. Trata-se apenas de se 

reconhecer que os direitos chamados direitos evidentes não devem “merecer o 

mesmo tratamento processual dado aos direitos não evidentes”.271

4 .2 .4  O  ASPECTO VOCACIONAL DA TUTELA INIBITÓRIA À TUTELA DO DlREITO

In d u s tr ia l

Como já está claro, o Direito Industrial não prescinde da tutela 

preventiva, fundamentalmente porque não se ajusta à tutela ressarcitória. E a 

tutela inibitória é eminentemente preventiva. A necessidade de uma tutela 

preventiva sempre foi a razão dos operadores do direito manejarem ações 

possessórias, cautelares em cominatórias e declaratórias, entre outras formas de 

buscar a preventividade que o antigo sistema processual não oferecia. A prática 

forense abria os caminhos com todos os problemas provocados por construções 

desprovidas de boa técnica (v. item 03).

Agora o Código de Processo Civil, mais especificamente a partir da 

nova roupagem do art. 461, oferece a possibilidade de se propor uma ação 

genuinamente preventiva: a tutela inibitória. Plena de efetividade, pode ser 

conjugada com uma ação de remoção do ilícito, a prescindir de dano e, por isso,

270 TALAMINI. Tutela relativa aos direitos de fazer e de não fazer, 2a. edição, p. 433. 
Marino ni: “Na realidade, o que acaba diferenciando o mandado de segurança das tutelas que 
podem ser construídas a partir dos arts. 461 e 84 é o fato de o primeiro exigir o que se chama de 
‘direito líquido e certo’. Como é sabido, a alusão a ‘direito líquido e certo' indica que o mandado de 
segurança é um procedimento documental, ou seja, um procedimento que não admite o uso de 
prova diferente da documental” (Inibitória, op. cit., p. 258).

271 MARINONI, Inibitória, op. cit., p. 259. Conferir FUX, Luiz. Tutela de segurança e 
Tutela da evidência (Fundamentos da tutela antecipada). São Paulo: Saraiva, 1996. p. 305 e 
seguintes.

101



de culpa para ser deferida. Uma tutela com uma fase sumária expressamente 

prevista. Enfim, uma tutela que se ajusta à demanda do Direito Industrial material.

Além de fixar a prevalência teórica da tutela preventiva em relação à 

ressarcitória, o sistema processual precisa oferecer uma tutela preventiva que de 

fato se preste a prevenir. Em tese, a cominatória se propunha ser uma tutela 

preventiva, a disciplina que lhe oferecia o Código a transforma em mera promessa 

de prevenção (v. item 3.4).

É preciso reafirmar aqui que de fato a propriedade industrial não se 

coaduna com a tutela ressarcitória. No Direito Industrial, como bem definiu Marco 

R ic o l f i, o ressarcimento é uma “magra consolazione”.272 E a tutela preventiva 

representa o caminho para se evitar a necessidade de aferição de ressarcimento, 

hipótese ideal no âmbito do Direito Industrial. Enquanto a ressarcitória, porque 

trata da reparação, é orientada ao passado, no sentido de eliminar o efeito danoso 

já produzido, a inibitória tem uma função eminentemente preventiva, orientada ao 

futuro, isto é, a evitar futura ou nova violação, ou, em outros termos, a fazer cessar 

o ilícito ou prevenir sua ocorrência.273

Esse aspecto vocacional da tutela inibitória eminentemente 

preventiva fez surgir em todo o direito comparado previsões específicas à tutela da 

propriedade industrial. Prova irrefutável, é lícito concluir, que o Direito Industrial 

não pode prescindir da inibitória.

272 RICOLFI, Marco. I segni distintivi -  Diritto interno e comunitário. Torino : G.
Giappichelli, s.d. p. 166. Nem sempre foi assim, no entanto. Imaginava-se que a proteção dos 
direitos relativos à propriedade industrial tinha na reparação a melhor modalidade de tutela. No 
início do século passado, dizia-se: “Não basta que a lei reconheça e fixe os direitos, é preciso 
também que assegure a sua fruição, e não asseguraria se, quando violados, não ordenasse a 
reparação. A toda ofensa ao direito de outrem corresponde, portanto, uma obrigação civil de 
repará-lo” (FARIA, Antonio Bento de. Das Marcas de Fábrica e de Comércio e do Nome Comercial. 
Rio de Janeiro: Ed. J. Ribeiro dos Santos, 1906. p. 365). As primeiras normas a disciplinar a 
concorrência desleal também se limitavam a prever a reparação por perdas e danos ao lesado 
(SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade Industrial. São 
Paulo : Jurídica Brasileira, 1998, p. 18).

273 FRIGNANI, Aldo. L’azione inibitória per violazione di norme antitrust nella cee e 
neirordinamento italiano. Rivista di Diritto Industriale, parte 1, 1968. p. 191.
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Para os italianos, a inibitória é a tutela principal e de maior eficácia, 

no direito de marcas, patentes e concorrência desleal.274 Aliás, apenas a partir da 

mencionada obra de Aldo Frignani é que a inibitória extrapolou o campo 

específico do Direito Industrial, para o qual foi inicialmente concebida. Até então, 

adverte a doutrina italiana, o acúmulo doutrinário resumia-se a alguns artigos e 

poucos julgados comentados. A inibitória era assunto, em regra, para manuais de 

processo.275 Não por acaso, portanto, e a revelar o caráter vocacional da tutela 

inibitória para o Direito Industrial, a inibitória se restringia à legislação específica 

para, só a partir daí, extrapolar o espaço original. Com efeito, Dl Majo explica que 

a justificativa histórica da tutela preventiva no Direito Industrial, mediante antiga 

previsão expressa de inibitórias, se vincula ao próprio desenvolvimento do Direito 

Industrial.276

A Convenção de Mônaco de 05 de outubro de 1973, responsável 

pela disciplina do sistema europeu de patentes, previa expressamente, no capítulo 

destinado à tutela jurisdicional, inibitórias sumária e final. Depois disso, a 

Convenção de Luxemburgo, regulando o direito de patentes comunitário, também 

fez menção à sentença inibitória.277

SORDELLI, Luigi. Prowedimenti cautelari nel dirítto industriale, nel diritto di 
autore e nella Concorrenza. Pádua: Cedam, 1998. p. 20. A inibitória também está prevista na 
nova disciplina italiana do direito autoral (FORTE, Pierpaolo. La nuova tutela dei diritto d ’autore. 
Milão: II Sole 24 Ore, 2001. p. 67 e 68). Conferir também SCUFFI, Massimo. Diritto Processuale dei 
Brevetti e dei Marchi. Milano: Giuffrè, 2001. p. 163. Na França o direito autoral é tutela pela 
jurisdição des référés, acompanhado d’astreintes (BERENBOOM, Alain. Le Nouveau droit 
d ’auteur et droits voisins. Bruxelas: Maison Larcier, 1995. p. 264). Ascarelli já falava numa 
ação inibitória para toda a disciplina concorrência. E aí falava num senso amplo do termo 
concorrência, a abranger, entre outros, concorrência desleal, marca, patente (ASCARELLI. Teoria 
delia concorrenza e dei beni immateriali. Milano, 1960, p. 79).

275 SPOLIDORO, Marco Saveiro. Le misure di prevenzione nel Diritto Industriale. 
Milano : Giuffrè Editore, 1982, p. 02.

276 MAJO, Adolfo di. Problemi e metodo dei diritto civile -  La tutela civile dei diritti.
Milão : Giuffrè, 1982. v. III. p. 131.

277 SCUFFI, Massimo. Verso uma difesa sovranazionale dei brevetto. II Diritto 
Industriale, n. 4, 1999. p. 308 e 309.
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Para citar mais alguns exemplos, há previsão de inibitória (acción de 

cesación ou prohibition) em todas as leis espanholas sobre propriedade 

industrial.278 Com efeito, a doutrina espanhola afirma que a pretensão de cesación 

ou prohibition “es de gran trascendencia” na matéria.279 Na França, o art. 716-6 do 

Código prevê lês mesures provisoires, incluída aí a cessation liminar da 

contrafação.280 Outras disposições francesas da propriedade industrial prevêem 

inibitórias atuadas com multa (astreinte) e sobre as quais se afirma que “une 

sanction érnegique de la contrafaçon est la condition d ’efficacité des droits''.281 Na 

Alemanha há sempre a possibilidade de se obter uma medida provisória 

(einstweilige verfügung) para impedir a contrafação, sendo que a inibitória está 

prevista para a concorrência desleal, direito de marcas e patentes.282 Em Portugal 

a reação a violações é sempre preventiva e por meio de ações de abstenção.283 

Nos Países Baixos há possibilidade de uma de cessação provisória, atuada com 

imposição de multa.284

“Art. 63.a L.11/1986, 20 marzo, de Patentes de invención y modelos de utilidad, 
arts. 25 y 26 L.34/1988, 11 noviembre, Geberal Publicidad, art. 36a L.32/1988, 10 noviembre, de 
Marcas, y el art. 18.2 L.3/1991, de 10 de enero, de Competência Desleal” (VILAR, Silvia Barona. 
Competência Desleal. Valência: Tirant lo Blanch, 1991. p. 25).

279 VILAR, Silvia Barona. Competência Desleal. Valência: Tirant lo Blanch, 1991. p. 
24.

280 MATHELY, Paul. Le nouveau droit français des marques. Strasbourg : J. N. A., s. 
d. p. 363. Em patentes, conferir PETIT, Laurence. Le contentieux de la contrefaçon de brevet en 
France. In Mélanges offerts à Dieter Stauder. Strasbourg : Presses Universitaries, 2001. p. 105 
e seguintes.

281 Tratando das medidas provisórias na propriedade industrial e citando disposições 
legais: SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. Droit de la propriété industrielle. 
Paris : Litec, 1996. p. 81 e 90

282 Citandos os dispositivos do ordenamento alemão: RAPISARDA, Cristina. Profili 
delia tutela civile inibitória. Pádua: Cedam, 1987. p. 100. Conferir também MARSHALL, Hans. Le 
contentieux de la contrefaçon en Allemagne. In Mélanges offerts à Dieter Stauder. Strasbourg: 
Presses Universitaries, 2001. p. 73.

283 COSTA E SILVA, Paula. Meios de reação civil à concorrência desleal. In: 
Concorrência Desleal. Coimbra : Almedina, 1997. p. 100. Noutra passagem: “Perante a iminente 
prática de um acto lesivo das regras de concorrência, aquilo que os concorrentes (ou um 
determinado concorrente) pretenderão é que tal acto não venha a ser praticado. Por outro lado, em 
face de actos cujas conseqüências se prolongam, pretender-se-á que tais actos cessem 
imediatamente” (op. cit., p. 103).

284 BRINKHOF, Jan. Le contentieux de la contrefaçon de brevet aux Pays Bas. In 
Mélanges offerts à Dieter Stauder. Strasbourg : Presses Universitaires, 2001. p. 151 e seguintes.

104



Quase todos os Estados nacionais asiáticos possuem ações de 

cessação à proteção da marca, no mais das vezes atreladas à imposição de 

multas.285 No Japão se prevê, na proteção da propriedade industrial, a interdição 

provisória de atos ilícitos.286

A Lei de Patentes argentina prevê duas ações: a ressarcitória e a 

inibitória, lá batizada de "acción para obtener da prohibición de la continuación de 

la explotación ilícita”.287 No Chile há previsão específica de acción de cesación na 

Lei de Propriedade Industrial (19.039).288 A Lei de Patentes peruana também 

prevê a acción de cesación.289 O certo é que em quase todos os países 

pesquisados há uma espécie de ação de cessação a serviço da tutela da 

propriedade industrial.290

Nada mais certo concluir que todas essas previsões do direito 

comparado comprovam que a tutela inibitória, em razão das peculiaridades 

próprias que a proteção ao Direito Industrial reclama, é, além da mais indicada, 

verdadeiramente vocacionada à tutela da propriedade industrial.291

FIDER, Alex Ferdinand S. The protection of well-know marks in the Philippines. In 
The protection o f well-know marks in Asia . London : Kluwer Law International, 2000.

286 HEATH, Christopher. Le contentieux de la contrefaçon de brevet au Japon. In 
Mélanges offerts à Dieter Stauder. Strasbourg : Presses Universitaires, 2001. p. 213.

287 ZUCCHERINO, Daniel R. Patents de invención -  introducción al estudio de su
régimen legal. Buenos Aires : Ad-Hoc, 1998. p. 116. É conclui a doutrina especializada na 
Argentina: "la orden de cese de uso constituye el m ejory más efectivo remedio contra la infracción 
y la piratería" (DTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. 3a ed. Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 1999, 
p. 345).

288 BARRIA, Jaime Lorenzini. El régimen de propriedad industrial em la o.m.c. 
Santiago do Chile, 2000. p. 291.

289 AGUIRRE, Begona Venero. La actual legislación peruana em materia de patentes 
de invención y el rol dei indecopi. Derechos Intelectuales. Buenos Aires: Astrea, 1996. p. 37.

290 No âmbito do direito de patentes, ver BOUJU, André. Les actions en contrefaçon 
de brevets dans le monde. London: Jupiter, 1989.

291 Sobre o tema, PEREIRA, Luiz Fernando C. A tutela inibitória na proteção da marca
comercial. Revista de Direito Processual Civil. Curitiba: Gênesis, n. 20, 2001.
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Uma razão a mais a indicar o aspecto vocacional da tutela inibitória 

na proteção do Direito Industrial, agora especialmente no Brasil, é que parte da 

doutrina italiana ainda se debate com o problema da execução forçada da decisão 

inibitória. Isso se deve em razão da discussão que ainda persiste sobre a natureza 

do provimento inibitório, pois, como na Itália não se aceita a classificação quinária, 

alguns classificam-na como declaratória ou condenatória (v. item 4.2.9). Como o 

sistema brasileiro apresenta hoje o artigo 461 para ser veiculada pretensão 

inibitória, dúvida não há que a sentença inibitória tem reconhecida natureza 

mandamental/executiva, plena de efetividade e a prescindir de execução diferida. 

A natureza híbrida do artigo indicado, como vista depois, suprime o debate e 

facilita a utilização da ação inibitória no Brasil, mais especificamente no que se 

refere à "execução", ou em definição mais feliz agora consagrada pela nova 

redação do § 3°., do 273 , do CPC, efetivação da medida.

4.2.5 A INIBITÓRIA É UMA TUTELA CONTRA O ILÍCITO E PRESCINDE DE CULPA

4.2.5.1 A IMPORTÂNCIA PRÁTICA E TEÓRICA DA IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DA

TUTELA INIBITÓRIA

Ao indicar as similitudes entre ação inibitória e ação de obrigação de 

fazer e não fazer, demonstrou-se que o aspecto mais significativo da tutela 

inibitória é separação que se faz de forma bastante clara entre ilícito e dano. O 

dano, o prejuízo, é matéria absolutamente estranha à cognição de uma tutela 

inibitória. É claro que não é o nomem iuris que se atribui à tutela que estará a fixar 

a âmbito cognitivo da ação. A ação de obrigação de fazer e não fazer, quando 

dirigida contra o ilícito, também prescindirá do debate acerca do dano, pois 

exclusivamente à ressarcitória que se liga o dano.
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Entretanto e como já ressaltado, como esta discussão é pouco mais 

que estranha à doutrina e jurisprudência brasileiras, é de se insistir na utilização 

da ação inibitória com destaque para essa fundamental diferença teórica e de 

inequívoca repercussão prática.

E ao Direito Industrial a matéria interessa em particular. Como já foi 

abordado, Gama C e r q u e ir a  fundamentava a ação negatória (precursora da 

inibitória) no antigo art. 159 do Código Civil (atuais 186 e 927 do CC).292 E quando 

o autor tratava de apontar os pressupostos da ação negatória, remetia aos 

mesmos pressupostos da ação de perdas e danos. Com isso, a tutela preventiva 

ficava vinculada à prova de ter sido causado “prejuízo a outrem”, matéria que lhe é 

absolutamente estranha. E mais, o deferimento da medida estava, por esta razão, 

subordinado à aferição do elemento subjetivo (culpa ou dolo -  culpa lato sensu).

E a jurisprudência oferece exemplos de tutela preventiva no Direito 

Industrial que, muitas vezes, deixou de ser concedida por ausência de prova do 

prejuízo, inobstante demonstrada a existência da infração.293 Sem dúvida que a 

noção clara dos aspectos estruturais e funcionais da tutela inibitória teria 

amparado essas pretensões independetemente da “prova do prejuízo”.

Decorrência dessa decisiva distinção está em se reduzir o campo 

cognitivo da tutela inibitória, expurgando-se do processo tudo que for estranho à 

aferição do ilícito ou perigo de ilícito. Impõe-se, por isso, a sumarização da tutela

292 CERQUEIRA, João Gama. Tratado de propriedade industrial. Rio de Janeiro: 
Forense, 1952, vol. II, tomo I, p. 360 a 365. Mesmo assim, no edição de 1982 do Tratado, 
lamentava-se o indeferimento de ações de abstenção de uso por falta da demonstração do 
prejuízo, conforme nota seguinte. Noutra ponta, no âmbito da concorrência desleal Pontes  de 
M iranda já alertava que o dano não era pressuposto para o deferimento da ação de abstenção. 
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Tratado 
das Ações, tomo V. Campinas: Bookseller, 1999. p. 266).

293 CERQUEIRA, João Gama. Tratado de propriedade industrial. Rio de Janeiro: 
Forense, 1982, p. 1.126, apud MARINONI, Tutela inibitória..., op. cit., p. 37. Em Portugal a doutrina 
portuguesa vislumbrava dificuldade na aplicação à concorrência desleal dos princípios gerais da 
responsabilidade civil ante a dificuldade de se provar a culpa nas hipóteses. (CHORÃO. Luís 
Bigotte. O conceito de concorrência desleal — evolução legislativa. In: Concorrência Desleal. 
Coimbra : Almedina, 1997. p. 176).
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preventiva no Direito Industrial, pois dano e, conseqüentemente, culpa, não lhe 

dizem respeito.

Aqui é preciso chamar atenção a um ponto importante. Com certa 

profundidade o trabalho enfrentou a questão da necessidade de a propriedade 

industrial socorrer-se de uma tutela jurisdicional adequada ao plano do direito 

material. Isso implica, por sua vez, técnicas de tutela adequadas ao plano do 

direito material. Mas, não só isso. Como já referido, para que a tutela seja mesmo 

efetiva e específica, também a cognição deve ser adequada ao direito substancial. 

A cognição, reconhece-se em boa doutrina, também “é instrumento técnico de 

adequação do processo ao direito material”.294

Assim, se o direito substancial industrial reclama no plano do 

processo uma tutela inibitória que prescinde da aferição do elemento subjetivo, 

como se reconhece neste trabalho, desprezar esse dado e trazer para o campo 

cognitivo da discussão acerca da culpa é oferecer uma tutela inadequada, 

descurada do direito material.

Essa limitação do campo cognitivo se dá no plano horizontal, no 

âmbito do material submetido à cognição.295 A cognição continua exauriente, mas 

restringe o objeto em atenção às demandas do direito substancial.

Essa possível inadequação do direito substancial à cognição do 

processo tem duas conseqüências evidentes. A primeiras delas é ampliação 

desnecessária do âmbito cognitivo de uma ação inibitória na proteção de marca 

comercial, por exemplo. O segundo e mais grave é que essa ampliação pode 

significar até mesmo a negação da tutela jurisdicional, pois foi visto que muitas

294 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada. São Paulo: Ed. Oliveira 
Mendes, 1998, p. 84.
295 WATANABE, Da cognição no processo civil, op. cit., p. 89 e ss. Há quem fale, para 
a hipótese, em limitação espacial da cognição (DIAS, Jean Carlos. Tutelas de urgência: princípio 
sistemático da fungibilidade. Curitiba: Juruá, 2003, p. 90).
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ações de abstenção no Direito Industrial deixavam de ser concedidas ante a 

ausência de prejuízo, matéria que não deveria estar no âmbito de cognição 

dessas ações.

São indícios da aplicação prática do exato escopo que está a cargo 

de uma tutela genuinamente inibitória.296

Primeiro, entretanto, é preciso ter realmente claro que ilícito não se 

confunde com dano, para depois constatar que a culpa é requisito exclusivo das 

tutelas que pressupõem dano.

4.2.5.2 O ILÍCITO NÃO SE CONFUNDE COM O DANO.

A questão, fundamentalmente, é que o ato ilícito é o ato contrário ao 

direito, e não apenas aquele que obriga ao ressarcimento, porque gerador de 

prejuízo, de dano.297 O assunto merece detida análise, pois há um certo descaso 

da doutrina no estudo da estrutura do ato ilícito, em especial porque os estudos 

dirigem-se essencialmente à responsabilidade por dano (mera conseqüência 

eventual do ilícito).298

E é essencialmente esse descaso que provoca na doutrina uma certa 

dificuldade em distinguir claramente os conceitos de ilícito e dano.299

Ma rino ni, depois de fixar o campo próprio da inibitória, exclusivamente voltada 
contra o ilícito, concluiu: “Estas considerações não são apenas relevantes para o delineamento 
dogmático da tutela inibitória, mas também para sua efetiva e adequada aplicação prática” 
(MARINONI, Tutela Inibitória ..., op. cit., p. 38).

297 FRIGNANI, Aldo. L’azione inibitória per violazione di norme antitrust nella cee e
nell’ordinamento italiano. Rivista di Diritto Industriale, parte 1, 1968. p. 176 e 177.

298 BENUCCI, Eduardo Bonasi. Atto illecito e concorrenza sleale. Rivista
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, XI, 1957. p. 563.

299 “È evidente che tutto ciò denuncia il venir meno di ogni chiara distinzione fra illecito,
da uma parte, e danno (como conseguenza eventuale di um illecito...” (SFORZA, Gianfrancesco.
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Orlando G o m e s  reconhece que há diferença entre ilícito e dano, mas 

conclui que “o ilícito civil só adquire substantividade se é fato danoso".300 É essa 

conclusão que não se pode aceitar. Há ilícito sem dano e, o que importa ainda 

mais, há perigo de ilícito sem que se vislumbre perigo de dano. E a tutela inibitória, 

será visto, trabalha apenas com o pressuposto do perigo de ilícito.

O certo é que o dano não é elemento constitutivo do ilícito. Não há 

dano sem ilícito, mas há, noutra ponta, ilícito sem dano. Por isso é que se afirma 

que o dano é mera conseqüência eventual do ilícito301. Trata-se o dano, como 

observa Be n u c c i, apenas do sintoma sensível (mas eventual) do ilícito.302

Enfim, é um equívoco afirmar que não há ilícito sem dano, porque se 

identifica o ato contra o direito com aquele que é sua normal (mas não necessária) 

consequência.

Por tudo isso, é vedado ao juiz subordinar a concessão de uma tutela 

inibitória para fazer cessar contrafação (ilícito) à demonstração de dano ou 

ameaça de dano. Os eventuais prejuízos que podem ou não resultar da 

contrafação (sintoma sensível da contrafação) só devem provocar atenção do 

juízo ressarcitório.304 A demonstração do dano, ou sua ameaça, poderiam servir

Ordine di cessazione dall’ilecito e risarcimento in forma specifica. Giurisprudenza 
Costituzionale e Civile, parte 1, s.d., p. 616)

300 GOMES, Orlando. Obrigações. 11. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 258.

301 SFORZA, Gianfrancesco. Ordine di cessazione dall’ilecito e risarcimento in 
forma specifica. Giurisprudenza Costituzionale e Civile, parte 1, s.d., p. 616.

302 BENUCCI, Eduardo Bonasi. Atto illecito e concorrenza sleale. Rivista 
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, XI, 1957. p. 569. O trecho destacado é do autor.

303 BENUCCI, Eduardo Bonasi. Atto illecito e concorrenza sleale. Rivista 
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, XI, 1957. p. 569. Com posição crítica sobre o ponto, 
SERTORIO, Marco. Illecito civile, concorrenza, prescricione. Archivo delia responsabilità civile e dei 
problemi generali del danno. Piacenza: Casa Editrice La Tribuna, 1964. p. 153 e seguintes.

304 Esse dualismo entre inibitória e ressarcitória, com as diferenças de pressupostos, é 
o mesmo no direito alemão, americano e francês (FRIGNANI, Aldo. L’azione inibitória per
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apenas como argumento de reforço (estabelecer com mais evidência a 

necessidade da inibitória),305 mas o importante é que “essa demonstração não 

pode ser exigida pelo magistrado para a concessão dessa espécie de tutela 

preventiva”.306

Ressalta M a r in o n i que “é certo que a probabilidade do ilícito é, com 

freqüência, a probabilidade do próprio dano, já que muitas vezes não é possível se 

separar, cronologicamente, o ilícito e o dano”.307 Essa eventual sobreposição entre 

ilícito e dano, entretanto, não os confunde. E por ser meramente eventual, não 

sempre se verifica. Julgado em matéria de propriedade industrial reconheceu (o 

óbvio, aliás) que o ilícito, isoladamente, não provoca a necessidade de 

ressarcimento, sendo necessária a demonstração de prejuízo. Mas o julgado 

serve a demonstrar que a jurisprudência pode saber fazer a distinção.308

Portanto, como a inibitória é tutela contra o ilícito e, foi visto, ilícito e 

dano não se confundem, a questão do dano, repita-se, é alheia ao campo mais 

restrito da inibitória. Agora é preciso avançar para demonstrar de forma clara que 

prescindir de dano para a procedência é prescindir de culpa, do elemento 

subjetivo.

Embora o elemento subjetivo (dolo ou culpa) não se confunda com o 

elemento material (dano), afirmar que a tutela inibitória não diz respeito ao dano é, 

necessariamente, afirmar que o elemento subjetivo lhe é estranho.309

violazione di norme antitrust nella cee e neirordinamento italiano. Rivista di Diritto Industriale, 
parte 1, 1968. p. 177 - nota 145).

305 MARINONI, Tutela Inibitória (Individual e Coletiva), op. cit., p. 38.

306 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória -  a ação prevista no art. 461 do CPC. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 56.

307 MARINONI, Tutela inibitória..., p. 38.

308 AASP n° 1949, p. 35, citada em DUARTE, Simara Carvalho. Tutela inibitória do 
Direito Autoral, marca e invento. Tese apresentada à Universidade Federal do Paraná. Curitiba,
2001. p. 312.

309 FRIGNANI, Aldo. L’azione inibitória per violazione di norme antitrust nella cee e 
nell’ordinamento italiano. Rivista di Diritto Industriale, parte 1,1968. p. 176.

111



4.2.5.3 A  TUTELA INIBITÓRIA PRESCINDE DE CULPA PARA SER DEFERIDA

Sabe-se que à exceção do campo próprio da teoria objetiva, “não há 

responsabilidade sem culpa”.310 O dever de indenizar nasce unicamente quando o 

agente causa dano a outrem intencionalmente ou por negligência, imprudência, ou 

imperícia”.311 Tecnicamente, portanto, não se pode falar em dano sem 

responsabilidade e, o que importa, responsabilidade sem culpa lato sensu. Até 

porque, adverte F r ig n a n i, ressarcitória sem dano é uma contradição;312 e como o 

dano é pressuposto, impossível prescindir-se do elemento subjetivo.313

Entretanto, a tutela inibitória não tem qualquer relação necessária 

com o dano. Por esta razão, a aferição do elemento subjetivo não tem espaço no 

âmbito da tutela inibitória. Não faz qualquer sentido indagar-se de culpa do 

demandado causador do ilícito, pois à inibitória basta apenas o próprio ilícito, que 

é de ser evitado, continuado ou repetido.

Nesse sentido, sequer faz sentido falar constituição de culpa in re 

ipsa no momento que o juiz declara o dever de abstenção, como sustentam 

alguns. Não há culpa presumida porque não há culpa. Claro que essa construção 

da doutrina não amplia o campo cognitivo da inibitória, pois de igual forma não se 

perquire acerca do elemento subjetivo (ante a indicada presunção).314 Ajuda mais,

310 Culpa aqui deve ser entendida sempre em sentido lato, a compreender o dolo,
como se admite em Direito Civil (GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 1989. p. 502).

311 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1989. p.
504.

312 FRIGNANI, Aldo. L’azione inibitória per violazione di norme antitrust nella cee e
neirordinamento italiano. Rivista di Diritto Industriale, parte 1, 1968. p. 187.

313 BIGIAGI, Walter. La Concorrenza Sleale, 2001. 3a. edição. Torino: UTET. p. 347.

314 FRIGNANI, Aldo. Inibitória (azione). In Enciclopédia dei Diritto. Milão: Giuffrè, s.d.
v. XXI. p. 561; FtAPISARDA, Cristina; TARUFFO, Michele. Ininitoria (azione). Enciclopédia
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no entanto, deixar claro que a culpa não se exige presumida porque simples não 

se a exige.

Importando distinção típica do direito penal, entre ilícito de conduta e 

ilícito de resultado, F r ig n a n i indica que a tutela inibitória se presta a evitar o ilícito 

de conduta. Com isso, em verdade, F r ig n a n i tenta demonstrar que de fato a 

inibitória não se relaciona com o dano. À inibitória, porque apenas o ilícito de 

conduta é pressuposto, a eventual produção de dano é juridicamente 

irrelevante.315

É assim em todo o direito comparado. Revela notar que a doutrina, 

com especial referência ao Direito Industrial, preocupa-se em deixar clara a 

ausência do pressuposto culpa na ação inibitória. Sinal importante que a questão 

deva mesmo merecer melhor atenção da doutrina brasileira.

A começar pela Itália, a doutrina é unânime em dispensar o elemento 

subjetivo na inibitória316, aliás, esta distinção de requisitos para a tutela inibitória e 

a tutela de ressarcimento “é uma máxima que exprime uma posição muito 

consolidada na doutrina e na jurisprudência”.317

Giuridica Trecanni. Postilla di aggiornamento, parte I, 1998. p. 07; LIBERTINI, Mario. La tutela 
civile inibitória. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 347; 
SORDELLI, Luigi. Prowedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella 
Concorrenza. Pádua : Cedam, 1998. p. 180; SAGGIO, Antonio. Diritto processuale antitrust -  tutela 
giurisdizionale delia concorrenza. Milão : Giuffrè, 1998. p. 311. Cesare Salvi fala em “presunzione 
de colpevolezza” (SALVI, Cesare. II risarcimento del danno in forma specifica. In Processo e 
tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 589).

315 FRIGNANI, Aldo. L ’injunction nella commom law e 1’inibitoria nel diritto italiano. 
Milão : Giuffrè, 1974. p. 419 a 427. A inibitória estaria a scopo de previnir o ilícito de conduta, em 
que não se exige o elemento culpa. Dolo ou culpa ligam-se exclusivamente aos ilícitos de evento 
ou resultado, matéria própria da tutela ressarcitória (FRIGNANI, Aldo. Inibitória (azione). In 
Enciclopédia dei Diritto. Milão: Giuffrè, s.d. v. XXI. p. 561).

316 Entre tantos, LAMANDI, Marco. La restitutio in integrum nel diritto della proprietà 
intellettuale: la rimozione e la distruzione. In Annali italiani dei diritto d ’autore, delia cultura e 
dello spettacolo. Milão : Giuffrè, 2000. p. 72.

317 NIVARRA, Luca. Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle “sanzioni" a 
tutela delia proprietà intellettuale. In Annali italiani dei diritto d ’autore, delia cultura e dello 
spettacolo. Milão : Giuffrè, 2000. p. 325. No mesmo sentido: ABRIANI, Niccolò; COTTINO, 
Gastone; RICOLFI, Marco. Diritto Industriale. Pádua: Cedam, 2001. p. 90.
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A mesma conclusão se repete também na Alemanha, tanto na Lei de 

marcas como de patentes.318 O dolo e a culpa não são requisitos da ação de 

cessação no direito francês de marcas.319 O direito belga, em disposição de 1934 

que concebeu a inibitória, excluiu o elemento culpa como pressuposto de 

procedência.320 De igual na Dinamarca não se exige culpa para a inibitória na 

propriedade industrial: “An injunction does not require negligent or intentional acts 

on part o f the alleged infringer' \ 321

Quando trata das ações de cesación e prohibición no Direito 

Industrial, a doutrina espanhola apressa-se em esclarecer que neste casos “nada 

importa ei elemento subjetivo de la actuación dei autor, es decir, que para nada 

debe importar sí ei usurpador de la marca actuo o no culposamente, a diferencia 

respecto de la pretension de indemnización”,322

O mesmo em Portugal. Tratando dos meios de reação civil à 

concorrência desleal, Paula C o s ta  e S ilv a , citando doutrina portuguesa sobre 

responsabilidade civil, distingue “condutas produtoras de estado de

MOECKEL, Christina. Civil Enforcement os intellectual property rights in Germany, 
France and Italy, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 28, mai/jun de 
1997, p. 12; NIVARRA, Luca. Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle “sanzioni” a 
tutela delia proprietà intellettuale. In Annali italiani dei diritto d ’autore, della cultura e dello 
spettacolo. Milão : Giuffrè, 2000. p. 327 (nota 11). Também se refere à doutrina alemã JAEGER, 
Pier Giusto. Inibitória, “pericolo di ripetizione”, “tentativo” di concorrenza sleale. Rivista di Diritto 
Industriale, parte 1,1973. p. 07 (nota 07).

319 DESSEMONTET, François. La propriete intellectuelle. Lausanne : Cedidac, 2000. 
p. 242.

320 FRIGNANI, Aldo. L’azione inibitória per violazione di norme antitrust nella cee e 
nell’ordinamento italiano. Rivista di Diritto Industriale, parte 1,1968. p. 168.

321 RIIS, Thomas. Intellectual property law in Denmark. London : Kluwer Law 
International, 2000. p. 115. Também sobre injunction no Direito Industrial: CORNISH, W. R. 
Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights. 4. ed. London : Sweet & 
Maxwell, 1999; MERKIN, Robert. Copyright, designs and patents: the new law. London : Longman, 
1989.

322 VILAR, Silvia Barona. Competência Desleal. Valencia: Tirant lo Blanch, 1991. p.
26. Para Frignani o ordenamento alemão foi o que melhor elaborou a noção de ação inibitória 
(FRIGNANI, Aldo. L’azione inibitória per violazione di norme antitrust nella cee e 
nell’ordinamento italiano. Rivista di Diritto Industriale, parte 1, 1968. p. 171).
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desconformidade” de “condutas ilícitas”. Apenas a última pressupõe culpa (“o 

agente quer a conduta lesiva”). E são as chamadas “condutas produtoras de 

estado de desconformidade” que dão ensejo às ações de “abstenção ou de 

cessação da conduta considerada desleal”. Pois, se houver dano, conclui C o s ta  e 

S ilva , “veremos que poderão funcionar os mecanismos normais de ressarcimento 

dos danos causados pela interferência em esfera jurídica alheia”. Até porque, 

confirma a autora, “visando-se, tão-somente, afastar as coisas que traduzem o 

estado de desconformidade objectiva, esta pretensão não depende do 

preenchimento dos pressupostos da obrigação de reparar danos a exigir 

‘produção ilícita e culposa de um dano”.323

Reconhecimento da clara distinção entre os requisitos do ilícito e do 

dano está na disciplina o direito italiano oferece à concorrência desleal. O art. 

2.599 do CC, ao tratar da inibitória e da remoção do ilícito, não menciona o 

requisito do dolo ou da culpa. Já no artigo seguinte (2.600 do CC) exige-se a dolo 

ou culpa para que o demandado se obrigue ao ressarcimento.324

Resta claro, portanto, que a tutela inibitória (assim como a tutela de 

remoção do ilícito), com especial destaque para o Direito Industrial, dispensa o

COSTA E SILVA, Paulo. Meios de reação civil à concorrência desleal. In: 
Concorrência Desleal. Coimbra : Almedina, 1997. p. 100,102 e 103 e 111.

324 "Mentre ai fini dei primo rimedio non rileva la presenza delia colpa o dolo
deli'agente e la prova di un effettivo pregiudizio subito, la concessione di un provvedimento 
risarcitorio richiederà, secondo i principi dell'illecito civile, la ricorrenza dell’elemento soggettivo dei 
verificarsi di un danno effettivo" (MANGINI, Vito. II marchio e gl altri segni distintivi. In: Tarattatto di 
Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico Dell'economia, vol. V. Padova : Cedam, 1982, p. 262); 
MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória..., op. cit., p. 33. Na doutrina italiana, entre outros: 
BUONAJUTO, Antonio. Della disciplina della concorrenza e dei consorzi. In Nuova Rassegna di 
Giurisprudenza sul Codigo Civile. Milão : Giuffrè, 2000. Livro V, tomo II. p. 1057; AUTERI, P.; 
FLORIDIA, G.; MANGINI, V.; OLIVIERI, G.; RICOLFI, M.; SPADA, P.. Diritto industria l -  
Proprietà intellettuale e concorrenza. Torino : G. Giappichelli, 2001. p. 648; em jurisprudência: "già 
Cass., 31 liglio 1946, n° 1046, precisava, senza manifestare perplessità alcuna, ehe 'ormai è notto 
in dottrina e in giurisprudenza ed à consacrato in una specifica disposizione di legge (art. 2.600 
cod. Civ.) che I 'elemento pscicologico della colpa o dei dolo, in tema di concorrenza sleale, ocorre 
ai fini delia responsabilità per danni, mentre a giustificare una pronuncia di sola inibizione degli atti 
di concorrenza non ocorre ehe si versi in colpa" (SCIRÈ, Francesco. La concorrenza sleale nell 
giurisprudenza, raccolta sistemática di giurisprudenza commentata. Milano : Dott. A. Giuffrè 
Editore, 1989, p. 29).
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debate acerca do elemento subjetivo. Assim, impõe-se a sumarização do processo 

inibitório, expurgando-lhe tudo que não lhe seja afeito, como provas que digam 

respeito à culpa, exclusão de responsabilidade, aferição de prejuízos etc.

A prova da ausência de culpa apenas livra o demandado de eventual 

pedido ressarcitório, mas nunca de ser inibido de praticar, continuar praticando ou 

repetir o ilícito. Como se afirma em boa doutrina espanhola de Direito Industrial: "la 

inexistência de colpa libera de responsabilidad pero no de represión".325

4.2.5.4 A INIBITÓRIA PRESCINDE DE CULPA JUSTAMENTE PORQUE PRESCINDE DE 

DANO

Além de se ligar a dispensa da culpa na inibitória ao fato de se tratar 

de tutela preventiva — como será visto adiante —, mais dois argumentos ainda 

apresentados para demonstrar a ausência de relação entre e inibitória e culpa. O 

primeiro diz respeito à impossibilidade de se aferir elemento subjetivo numa tutela 

que pretende evitar a prática de ato futuro.326 Embora se reconheça que a 

inibitória trata mesmo de evitar a prática de ato futuro (e mesmo a remoção que se 

volta contra a repetição), o certo é que, em tese, nada impediria que a ação 

seguisse na aferição do elemento subjetivo. Não segue porque essa aferição é 

desnecessária quando não se fala em ressarcimento.

Pelo outro argumento, articulado por M a r in o n i, com base na doutrina 

italiana, sustenta-se que a inibitória prescinde de culpa porque “não pune quem

325 VALERA, Sol Basharach de. La acción de cesación para la represión de la 
competência desleal. Madrid: Tecnos, 1993. p. 120.

326 RAPISARDA, Cristina. Profili della tutela civile inibitória. Pádua: Cedam, 1987. p. 
89; citando Rapisarda, concorda com a tese SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória -  a ação 
prevista no art. 461 do CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 56.
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pode praticar o ilícito, mas apenas impede que o ilícito seja praticado”.327 No 

entanto, é difícil imaginar que o demandado numa inibitória, sujeito à multa ou 

medidas executivas, não se possa dizer “punido”.328 Tanto é punido que tem 

direito à responsabilizar o autor da demanda inibitória, não havendo confirmação 

em sentença da tutela inibitória sumária (v. item 4.6.8).

S pa d o n i ainda acrescenta um outro argumento. Sustenta o professor 

brasileiro que a desnecessidade de culpa decorre diretamente da redação do art. 

461 do Código de Processo Civil. E isso porque o artigo não exigiria culpa para a 

concessão da tutela da obrigação de fazer e não fazer; não prevê, enfim, qualquer 

excludente de responsabilidade.329

Ora, não parece possível concordar com o professor, pelo menos 

neste ponto. A disciplina da culpa não é matéria para o Código de Processo Civil. 

Nenhuma das ações judiciais concebidas pelo CPC exige ou deixa de exigir os 

pressupostos da culpa. E mais, os artigos 208 a 210 da Lei da Propriedade 

Industrial, que tratam do dever de indenizar, também não mencionam o elemento 

culpa como pressuposto. Nem por isso alguém poderia imaginá-la dispensada. A 

omissão do art. 461, portanto e como parece razoável concluir, não pressupõe a 

vontade do legislador em excluir das ações previstas pela disposição o elemento 

culpa.330

327 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória - individual e Coletiva. São Paulo : 
Editora Revista dos Tribunais, 1998. p. 400.

328 BENUCCI, sempre citado por Marino ni, fala que “la sancione civile tende non tanto 
a punire (...)” BENUCCI, Eduardo Bonasi. Atto illecito e concorrenza sleale. Rivista Trimestrale 
di Diritto e Procedura Civile, XI, 1957. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência alemãs 
evoluíram para excluir o elemento culpa do escopo da tutela inibitória sob a justificativa da 
ausência do caráter sancionatório da medida (Com ampla citação de doutrina e jurispruuência 
RAPISARDA, Cristina. Profili delia tutela inibitória atipica nell’esperienza germanica. 
Rivista di Diritto Processuale, XXXVIII, 1983. p. 99). No mesmo sentido: "Uautonomia 
deirinibitoria delia colpa dipende anche dal carattere non sanzionatorio di questá forma di tutela” 
(RAPISARDA, Cristina. Inibitória. In Digesto delle discipline privatistiche. vol. IX, 1993. p. 479).

329 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória -  a ação prevista no art. 461 do CPC. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 58.

330 Nota do autor: O Código de Processo Civil usa a expressão “culpa” apenas para 
tratar da questão do assistente (art. 55, II), do escrivão (art. 144, II), do perito (art. 147), do
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Já para Rapisarda a desnecessidade de demonstrar culpa no âmbito 

da inibitória liga-se ao caráter preventivo da tutela.331 Para Marinoni, 

simplesmente “o dano e a culpa não integram a demanda preventiva”.332

O certo, em verdade, é que a tutela preventiva não prescinde de 

culpa simplesmente porque é preventiva, mas exatamente porque previne o ilícito, 

e não o dano; quer-se evitar a ocorrência ou repetição do ilícito, sem atribuir 

“responsabilidade” ao demandado pela conseqüência eventual do ilícito: o dano.333

Tanto é assim que Marinoni cita confusão de parte da doutrina 

italiana que pressupõe a inibitória voltada contra o perigo de dano. A inibitória 

contra o perigo de dano continuaria preventiva, mas não dispensaria a aferição de 

culpa para indicar a legitimidade do provimento que o preveniu, como é intuitivo.

4.2.5.5 A DISPENSA DO ELEMENTO SUBJETIVO NA INIBITÓRIA NÃO SE RELACIONA À 

NATUREZA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O trabalho já concluiu que não é natureza dos direitos de 

propriedade industrial que está a outorgar o “privilégio” da tutela preventiva. Antes 

da generalização da tutela preventiva era importante que se levasse em 

consideração a natureza do direito carente de tutela porque havia um “âmbito

depositário ou administrador judicial (art. 150) etc. Nunca para se referir à pressuposto de 
procedência.

331 RAPISARDA, Cristina. Profili delia tutela civile inibitória. Pádua: Cedam, 1987. p. 
88. É óbvio que esse é um argumento a mais da autora italiana, pois há o expresso 
reconhecimento em tantas outras passagens de sua obra acerca da relação ente culpa e dano,.

332 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória - individual e Coletiva. São Paulo : 
Editora Revista dos Tribunais, 1998. p. 41.

333 Sobre a distinção, conferir também SALVI, Cesare. II risarcimento del danno in 
forma specifica. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 578.
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processual privilegiado” a serviço das possessórias.334 Mas hoje se reconhece 

com segurança que a tutela preventiva contra ilícito não está a serviço apenas dos 

direitos absolutos.335

De igual forma, não se deve incorrer no erro de se supor que a 

inibitória no Direito Industrial prescinde do elemento subjetivo em face da natureza 

do direito. P o n t e s  d e  M ir a n d a  supunha que “os direitos absolutos [pudessem] ser 

ofendidos sem culpa”.336 Não se depreenda da afirmação que os direitos relativos 

só são ofendidos com culpa, pelo que o ilícito, nesses casos, para ser 

preventivamente tutelado, não prescindiria da aferição do elemento subjetivo.

Be n u c c i, criticando alguns doutrinadores, sustenta que a dispensa 

do elemento culpa na concorrência desleal não guarda qualquer relação com a 

natureza do direito em questão. Afirma que a dispensa se dá como em qualquer 

outro ato ilícito.337 Portanto, se a utilização da inibitória já não se vincula à 

natureza dos direitos violados ou ameaçados de violação, a inibitória sem culpa é 

regra geral, decorrente também do caráter preventivo da tutela em relação ao 

ilícito (v. item 4.2.5), que também não se relaciona com a natureza do direito.

Assim, a inibitória dispensa a aferição de culpa tanto na proteção da 

marca, quando na imposição de um fazer a resguardar preventivamente o 

cumprimento de um pacto de não concorrência (v. item 9.3).

334 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A tutela específica do credor nas obrigações 
negativas. In: Temas de direito processual, Segunda Série. São Paulo : Saraiva, 1980, p. 41.

335 Conferir principalmente RAPISARDA, Cristina. Profili della tutela civile inibitória. 
Pádua : Cedam, 1987. p. 170 a 172; FRIGNANI, Aldo. Inibitória (azione). In Enciclopédia dei Diritto. 
Milão: Giuffrè, s.d. v. XXI. p. 565 a 569; MARINONI, Luiz Guilherme. A tutela inibitória (individual e 
coletiva), op. cit., p. 380.
336 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Atualizado por Vilson Rodrigues 
Alves. Tratado das Ações, tomo I. Campinas: Bookseller, 1999. p. 147.

337 BENUCCI, Eduardo Bonasi. Atto illecito e concorrenza sleale. Rivista 
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, XI, 1957. p. 588.
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4.2.6 O FUNDAMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA NO DlREITO INDUSTRIAL

O acordo TRIPS (em vigência desde janeiro de 2000), do qual o 

Brasil é signatário, por ser membro da OMC, não se restringiu a disciplinar o 

direito material da propriedade intelectual. Foi além, criando uma seção dedicada 

ao processo, à “aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade 

intelectual”. Logo ao início das disposições pertinentes aos procedimentos, o 

Acordo TRIPS assinala a necessidade de um “ação eficaz contra qualquer 

infração dos direitos de propriedade intelectual, inclusive remédios expedidos 

destinados a prevenir infrações (...)” (remedies to prevent infringements, na 

expressão em inglês do acordo).338

Evidentemente que não se previne infração, por tudo que foi dito, 

com tutela ressarcitória ou mesmo declaratória. Não seria incorreto supor, 

portanto, que diretamente das disposições do acordo TRIPS infere-se o 

fundamento legal da tutela inibitória na propriedade industrial.

Por outro lado, como o trabalho já enfrentou, é unânime entre os 

doutrinadores especializados em propriedade industrial a conclusão segundo a 

qual a necessidade (não exclusividade) de tutela preventiva decorre da natureza 

dos direitos envolvidos (v. item 2.1). C alvão  da  S ilva  fala em prioridade natural da 

prestação exata.339 Aí estaria, portanto, o fundamento primário da tutela preventiva 

no âmbito do Direito Industrial, decorrência direta da garantia de acesso ao poder 

judiciário, no Brasil consagrada pelo art. 5°., XXXV, da Constituição Federal.

338 BASSO, Maristela. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2000. p. 252.
339 CALVÃO DA SILVA, João. Cumprimento e sanção pecuniária compulsória, op. cit., 
p. 141.
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Disso parece discordar Marcelo Lima G u e r r a , para quem a opção 

entre a tutela específica (aí incluída a preventiva) e a tutela pelo equivalente em 

pecúnia varia de acordo com concepções ideológicas vigentes. Por esta razão não 

seria possível situar a prioridade da tutela específica em um plano além do direito 

positivo.340 E, como observa S p a d o n i, “o remédio indenizatório era a regra geral 

do direito privado brasileiro”341, a tutela preventiva, até a introdução do art. 461 

pela Lei n° 8.952/94, ficaria relegada à subsidiariedade em relação à tutela pelo 

equivalente.

A conclusão esbarraria nos caminhos criados pela construção 

pretoriana para “burlar” a ausência de tutela genuinamente preventiva. Já foi visto 

que os tribunais consagraram o uso anômalo da tutela cautelar basicamente para 

preencher a lacuna do ordenamento (v. item 3.3). Essa lógica criativa da 

jurisprudência fez surgir as figuras da “cautelar antecedente à ação cominatória”, a 

“possessória para cessar a turbação ao direito de propriedade industrial” , a 

“cautelar antecedente à declaratória”, com intuito único de impor ordem de 

abstenção etc.

Parece que esta construção da jurisprudência, respaldada sem 

ressalvas por boa parte da doutrina, revele mesmo a validade da prioridade 

natural da prestação exata, tal qual descrita por C a lvã o  da  S ilv a . Da mesma 

forma, também revela que em atenção à natureza dos direitos industriais é que a 

doutrina e a jurisprudência preencheram na prática a lacuna de disposições 

positivas mais adequadas, mesmo que essa lacuna representasse a concepção 

ideológica predominante, como quer Marcelo Lima G u e r r a .

340 GUERRA, Marcelo Lima. Execução indireta. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1998. p. 41 e 42. Na Itália, SANTINI, Geraldo. I diritti delia personalità nel diritto industriale. 
Padova: Cedam, 1959. p. 118.
341 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória -  a ação prevista no art. 461 do CPC. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 38.
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Esclarecida a questão, é preciso reconhecer que o fundamento da 

tutela inibitória, substancial e processual, está no art. 5°., XXXV, da Constituição 

Federal, a prescindir de uma expressa previsão infraconstitucional.342 Já no âmbito 

infraconstitucional, inegável que o fundamento está mesmo no art. 461, previsão 

que se reveste de caráter meramente processual, pois a preferência pela tutela 

preventiva é mesmo “inerente à previsão do direito”.343

Além disso, especificamente no Direito Industrial, a Constituição 

Federal, através do art. 5o, XXIX, já prevê que “a lei assegurará (...) proteção às 

criações industriais, à propriedade das marcas (...)”. Não são raras as hipóteses 

de decisões judiciais, no âmbito do Direito Industrial, estarem fundamentadas 

diretamente neste dispositivo constitucional.344

Já na Lei n°. 9.279/96, o art. 207 prevê que: “Independentemente da 

ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar 

cabíveis na forma do Código de Processo Civil”. Entre as formas do CPC está a 

inibitória. Mais especificamente, o § 1o, do art. 209, estabelece que: “Poderá o juiz, 

nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, 

determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje (...)”. 

Determinar a sustação da violação, não pode haver dúvida, é manifestação 

inequívoca de tutela genuinamente inibitória.

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória, op. cit., p. 47. Assim também para os 
italianos. Conferir, por exemplo, MAJO, Adolfo di. Forme e tecniche di tutela. In Processo e 
tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 30.

343 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa, 2a. edição, op. cit., p. 35 a 40. Em sentido
contrário NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria Andrade, Código de Processo Civil 
comentado, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1994, nota 6 ao artigo 461.

344 “A propriedade de marcas é objeto de proteção no ordenamento jurídico, nacional, 
com estofo de natureza constitucional (CF/88, art. 5°, inciso XXIX), disciplinada por legislação 
específica” (TRF 3a R. -  AC 275461 -  (95.03.076038-0) -  5a T. -  Rei. Juiz Fed. Conv. Wilson 
Zauhy -  DJU 27.08.2002 -  p. 423). “Presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 
Referência legislativa: Constituição da República, artigo 5°, XXIX; Código de Processo Civil, artigo 
798; Lei n° 9.279/96, artigo 124, XIX” (TJPR -  Al 0096683-0 -  (19004) -  1a C.Cív. -  Rei. Des. 
Ulysses Lopes -  DJPR 12.02.2001). “A Constituição Federal, no art. 5°, XXIX, assegura proteção 
aos nomes comerciais, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País”. (TJRJ -  Al 2.028/1999 -  (Ac. 15061999) -  14a C.Cív. -  Rei. Des. Mauro 
Nogueira-J. 13.05.1999).
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Vale apenas registrar que o caput do art. 209 trata de ação 

ressarcitória. Já o § 1o pressupõe uma antecipação em ação inibitória. Portanto, a 

sustação liminar prevista no § 1o só é possível na hipótese de cumulação das 

demandas ressarcitória e inibitória, antecipando-se os efeitos dessa última 

tutela.345

Na Itália, a Lei de Marcas e a Lei de Patentes têm previsão apenas 

para a inibitória provisória. Daí que parte da doutrina indica que o fundamento 

para a inibitória definitiva estaria no direito do titular da patente ou do registro 

impedir a contrafação, tal qual previsto pelos art. 42 e 130 da Lei brasileira.346 

Também nesses dispositivos — fosse isso mesmo necessário —, o fundamento 

legal da inibitória nesse âmbito do direito.

Importante é definir o grau de interação entre as disposições 

especiais da Lei n° 9.279/96 e as disposições gerais do Código de Processo Civil. 

Já foi visto que na Itália, assim como em outros países citados, há disposições 

específicas para tratar de inibitórias e cautelares. Por esta razão, parte da doutrina 

italiana fala em aplicação residual das disposições gerais do Código de Processo 

Civil.347 No Direito Industrial, boa parte da discussão converge para falar em

Concorda, embora fale em cumulação com pedido condenatório em obrigação de 
não fazer: SCHIMDT, Lélio Denícoli. Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de 
marcas. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 33, mar/abr de 1998, p. 40. 
Conferir o seguinte julgado: TJSP -  AC 88.399-4 -  9a CDPriv. -  Rei. Des. Ruiter Oliva -  J. 
17.11.1998. Conferir críticas à apliação dos dispositivo no âmbito da concorrência desleal em 
AMARAL, Rafaela Almeida do. Tutela inibitória e concorrência desleal. Revista de Direito 
Processual Civil, Curitiba, v. 21, p. 577 a 580, jun./set. 2001.

346 SCUFFI, Massimo. Diritto Processuale dei Brevetti e dei Marchi. Milano: Giuffrè, 
2001. p. 325. Em sentido análago: "II fondamento delTinibitoria finale, in mancanza di una 
disposizione esplicita, si può sicuramente rinvenire, da un lato, nel codice civile e, piü 
precisamente, negli artt. 2569 e 2577 che concedono al titolare dei marchio e delia invenzione un 
diritto esclusivo (...)" (FRIGNANI, Aldo. L'injunction nella common law ..., op. cit., p. 310).

347 Acerca da incidência residual das disposições gerais em face das especiais, ver, 
entre outros, PISANI, Proto. La nuova disciplina dei provvedimenti cautelari in generale. Foro 
Italiano, vol. IV, p. 57.
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interação entre as disposições gerais e especiais, reclamando a unidade da 

disciplina processual.348

Embora as disposições de Lei de Patentes, Marcas e Direitos 

Conexos tragam disposições de direito processual, o certo é que as previsões do 

Código de Processo Civil poderiam muito bem dispensá-las. O art. 461 do CPC 

apresenta o arsenal necessário à tutela do direito material disciplinado na Lei 

especial. Até porque, mesmo falando a Lei na possibilidade de se “determinar 

liminarmente a sustação da violação”, esta inibitória está prevista no âmbito de 

uma ação ressarcitória! Afora as incompatibilidades técnicas de uma inibitória 

sumária em ação condenatória, já observadas (v. item 5.8), a Lei não prevê uma 

inibitória pura e final, como é possível através do art. 461 do CPC.

4.2.7 A  AMEAÇA DO ILÍCITO NO DlREITO INDUSTRIAL COMO REQUISITO À

INIBITÓRIA

Já está por demais claro que a tutela inibitória não se relaciona com 

o dano, mas com o ilícito. E como tutela preventiva, tem como escopo básico 

evitar o ilícito. Dessa forma, requisito e pressuposto da inibitória é a ameaça de 

ilícito. Enfim, “Uinibitoria presuppone sempre um pericolo: che rillecito sai 

continuato o ripetuto, si già è stato comesso o che rillecito venga comesso, se 

ancora no si è verificato".349 Assim é no sistema alemão e na injunction quia timet

FOGLIA, Guido. Procedimento cautelare e tutela del marchio. II Diritto Industriale,
n.1,2002. p. 48.

349 FRIGNANI, Aldo. Inibitória (azione). In Enciclopédia dei Diritto. Milão : Giuffrè, s.d.
v. XXI. RAPISARDA, Cristina; TARUFFO, Michele. Ininitoria (azione). Enciclopédia Giuridica 
Trecanni. Postilla di aggiornamento, parte I, 1998. p. 07; SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória 
-  a ação prevista no art. 461 do CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 56. “There must, 
of course, be a probability that the infringement Hill be Esther commenced, in the case of 
threatened infringement, or, repeated, before the court Hill grant an injunction” (FOX, Harold G.. 
Canadian law of trade marks and unfair competition. 3.ed. Toronto : The Carswell Company 
Limited, 1972. p. 453).
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da Common Law, na França e, ressalvadas posições em contrário, na Itália.350 No 

direito suíço exige-se apenas um perigo efetivo de violação.351 .

É nesse sentido que Rapisarda e Frignani afirmam que a questão é 

bem retratada pela disposição da Lei de Direito Autoral italiana de 1941, pois fica 

bem definido que a inibitória pode ser requerida por “chi ha ragione di temere la 

violazione di um diritto”.352

Não se espera que o ilícito seja praticado, portanto. Na propriedade 

industrial é preciso ser invocada uma ameaça de contrafação ou de um ato de 

concorrência desleal. Tal pode ser demonstrado por meio de atos preparatórios.353 

Dessa discussão é que se depreende da jurisprudência italiana a divergência 

acerca do cabimento da inibitória para as hipóteses em que haja apenas pedido 

de registro de marca suscetível de causar confusão (Lei n° 9.279/96, art. 124, IX), 

ainda sem a efetiva utilização.354 A questão é saber se o pedido de registro, antes 

de sua efetiva utilização, estaria a caracterizar a ameaça reclamada à concessão 

da inibitória. A resposta só pode ser positiva.

SPOLIDORO, Marco Saveiro. Le misure di prevenzione nel Diritto Industriale. op. 
cit., p. 170 a 172. Na Itália, o art. 2599 do c.c. fala apenas em inibir a continuação dos atos de 
concorrência desleal. Também por isso, é possível presumir, parte da doutrina não concebe a 
inibição de ato de concorrência desleal ainda praticado. Conferir SANZO, Salvatore. La 
concorrenza sleale. Pádua: Cedam, 1998. p. 471 e 472.

351 GROSSEN, Jaques Michel. L’azione in prevenzione al di fuori dei giudizi
immobiliari. Rivista di Diritto Processuale, 1959. p. 430.

352 RAPISARDA, Cristina. Inibitória. In Digesto delle discipline privatistiche. vol. IX,
1993. p. 478. FRIGNANI, Aldo. Inibitória (azione). In Enciclopédia dei Diritto. Milão: Giuffrè, s.d. v. 
XXI. p. 560. Sobre o tema, conferir: PLAIA, Armando. L’inibitoria cautelare e la misura compulsória 
a tutela Del diritto d’autore. Contratto e /'mpresa, II, 2001. p. 753 e seguintes; PIETROBON, 
Vittorino lllecito e fatto illecito, inibitória e risarcimento. Pádua: Cedam, s.d. p. 146 e 147.

353 Os atos preparatórios sempre foram invocados pela doutrina como pressuposto do
mandado de segurança preventivo (TÁCITO, Caio. Mandado de segurança preventivo. Revista de 
Direito Administrativo, vol. 61. p. 220 e seguintes).

354 SPOLIDORO, Marco Saveiro. Le misure di prevenzione nel Diritto Industriale. op.
cit., p. 175.
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Ora, o certo é que qualquer ato (ainda que per se inócuo) que possa 

constituir indício de futura violação deve abrir a via da inibitória.355 Assim, o pedido 

de registro de marca suscetível de causar confusão (até porque ninguém pede o 

registro de marca que não pretenda utilizar) é sim “ato preparatório” capaz de 

ensejar a propositura da inibitória. Da mesma forma tantos outros exemplos do 

gênero. Esses atos preparatórios demonstram “que o réu provavelmente não agirá 

na forma em que está obrigado”.356 Exige-se apenas “uma atitude potencial da 

atividade ilícita”.357 É esse o requisito da inibitória.

Vale referir que o requisito da inibitória preventiva é a ameaça do 

ilícito. A simples ameaça. Assim, demonstrada, na instrução processual, que o 

demandado praticou atos preparatórios tendentes à prática do ilícito anunciado na 

inicial inibitória, mesmo que não tenha havido prática do ilícito, é de julgar 

procedente a demanda, ao contrário do que supõe S p a d o n i.358 Caso contrário, o 

recuo do demandado que teve contra si uma liminar inibitória imporia o ônus da 

sucumbência ao autor, o que não se pode admitir. Diferente raciocínio incidiria em 

violação ao cânon da causalidade (segundo o qual deve responder pelas 

despesas do processo aquele que deu causa à sua instauração), pois o 

responsável pela a ameaça de ilícito é quem deu causa à demanda.

55 SPOLIDORO, Marco Saveiro. Le misure di prevenzione nel Diritto Industriale. op.
cit., p. 177.

356 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória -  a ação prevista no art. 461 do CPC.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 46.

357 Expressão de Ghidini, embora no original se refira a dano e não a ilícito (GHIDINI,
Gustavo. Giurisprudenza Sistemática di Diritto Civile e Commerciale -  La Concorrenza Sleale. 
Torino: UTET, 2001. 3a. ed. p. 351).

358 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória -  a ação prevista no art. 461 do CPC.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 48.
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4.2.8 A INIBITÓRIA NA REPETIÇÃO DO ILÍCITO

Na propriedade industrial o comportamento ilícito ”se caracteriza 

como atividade de natureza continuativa ou como pluralidade de atos suscetíveis 

de repetição” Nesses casos “é possível ao juiz dar a tutela para inibir a repetição 

do ato”.359

É evidente que verificado o ilícito, o interesse do autor da demanda é 

fazer cessar imediatamente o comportamento ilícito e evitar que ele venha a ser 

praticado de novo. A contrafação de marca, assim como a concorrência desleal, 

no mais das vezes, tem mesmo natureza continuativa. O uso de marca alheia 

muito dificilmente se dá em um único momento, até porque invariavelmente é da a 

contrafação continuada que advém o benefício buscado pelo contrafator. A 

utilização de rótulo com marca similar à registrada ou notória é ilícito que só faz 

sentido em atividade continuativa. Assim em todo o Direito Industrial. Aí a 

intervenção, como dito, estará para determinar a cessação e evitar a repetição, 

inclusive com a remoção dos instrumentos destinados à prática (v. item 4.7.2). 

Neste caso, como é obvio, não importa o ilícito que já foi praticado, mas apenas a 

probabilidade da sua continuação ou repetição.360

Apenas o que já se verificou é que poderá ser objeto de tutela 

ressarcitória. Quando não se evita o ilícito antes da primeira ocorrência, mesmo 

que depois se iniba a repetição, haverá material para a tutela ressarcitória. Só não 

se fala mesmo em inibitória na repetição do ilícito quando o ilícito no Direito 

Industrial se verifica in um singolo atto, como diz Ja e g e r .361

359 MARINONI, Luiz Guilherme. Observações sobre a Tutela Antecipatória, Revista de 
Processo n° 79. Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 110/111.

360 MARINONI, A antecipação da tutela na reforma..., op. cit., p. 65-66. FRIGNANI, 
Aldo. Inibitória (azione). In Enciclopédia dei Diritto. Milão: Giuffrè, s.d. v. XXI. p. 561.

361 JAEGER, Pier Giusto. Inibitória, “pericolo di ripetizione”, “tentativo” di concorrenza 
sleale. Rivista di Diritto Industriale, parte I, 1973. p. 08; GHIDINI, Gustavo. Giurisprudenza 
Sistemática di Diritto Civile e Commerciale -  La Concorrenza Sleale. Torino: UTET, 2001. 3a. ed. p. 
352; CUSUMANO, Giuseppe. Panoramica di dottrina e giurisprudenza relativa all’art. 700 c.p.c. in 
tema di concorrenza sleale, marchi, brevetti. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1973. p. 293. É
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4.2.9 A SENTENÇA INIBITÓRIA

O ponto não se propõe a repetir todas as considerações já indicadas 

no decorrer do trabalho. Aquilo que se pode qualificar como sentença inibitória 

vem sendo concebido no decorrer de toda a tese (em especial v. itens 4.2.3 e 

4.2.4). Nesse tópico e nos seguintes a intenção é avançar na configuração de 

outros aspectos importantes que se relacionam com a sentença inibitória.

O Importante é reiterar que a inibitória é uma ação que autoriza 

cognição e execução num mesmo processo — sincrética, por isso.362 Não se 

assemelha nem à ação condenatória e muito menos à declaratória.

O Direito italiano se debate ao tentar definir a natureza da sentença 

inibitória. Há os autores que identificam a sentença inibitória com a declaratória; 

outros com a condenatória; e, ainda, aqueles que vêem força constitutiva 

(“constitutivo-determinativa”) na decisão final inibitória!363 No Brasil o debate não 

tem razão de ser, pois o art. 461 do CPC, como a tese também já enfrentou, criou 

uma ação que é, ao mesmo tempo, mandamental e executiva lato sensu. Essa é a 

natureza inconteste de uma sentença inibitória, sem qualquer necessidade de 

execução diferida.

como explica Frig nani: “Prima di tutto dovrà trattarsi di un atto suscettibile di ripetizione nel futuro o 
di urfattività che possa protrasi nel tempo; il che viene automaticamente ad escludere che contra la 
comissione di un illecito che si risolva in un solo atto, possa esperirsi Tazione inibitória” (FRIGNANI, 
Aldo. Inibitória (azione). In Enciclopédia dei Diritto. Milão: Giuffrè, s.d. v. XXI. p. 560).

362 A expressão é de Dinamarco, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. 
São Paulo : Revista dos Tribunais, 1987, p. 230.

363 Sobre o debate, conferir, em especial, LIBERTINI, Mario. La tutela civile
inibitória. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 317 a 323; 
PIETROBON, Vittorino Illecito e fatto illecito, inibitória e risarcimento. Pádua: Cedam, s.d.; 
RAPISARDA, Cristina. Profili delia tutela civile inibitória. Pádua: Cedam, 1987. p. 185 e seguintes; 
MONTESANO, Luigi. Problemi attuali su limiti e contenuti (anche non patrimoniali) delle inibitorie, 
normali e urgenti. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1995. p. 776 e seguintes.
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4.2.9.1 A  SENTENÇA INIBITÓRIA. LlMITES SUBJETIVOS. O  ALCANCE DA INIBITÓRIA NA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Primeira conclusão que merece ser destacada é que a tutela 

inibitória produz sim coisa julgada material. O alerta não se dispensa ante a 

conhecida confusão que se faz entre inibitória e cautelar, essa última por muito 

tempo utilizada em caráter preventivo (v. item 3.3). Como já foi anotado, a 

inibitória é uma ação de conhecimento com cognição exauriente, a produzir coisa 

julgada, portanto. A sentença da inibitória, enfim, é capaz de declarar a existência 

ou não de um direito, provocando a imutabilidade própria de decisões finais 

exaurientes que concretizam a norma abstrata.364 Tal evidentemente não se 

verifica nas ações cautelares, diante da reconhecida limitação cognitiva, em face 

daquilo que Alcides Munhoz da C u n h a  chama de subversão do contraditório que 

impede a eficácia da declaração de certeza.365

Quanto aos limites subjetivos, particularidade não há nada na 

inibitória que a distinga das demais ações de conhecimento, “somente as parte é 

que ficam vinculadas pela coisa julgada da ação preventiva, embora terceiros 

possam sofrer efeitos da sentença de procedência, na ação inibitória, é certo que 

a autoridade da coisa julgada não lhes atinge”.366 E isso porque reconhecer que 

terceiros são atingidos pela sentença não quer significar que a imutabilidade os 

alcance. Na advertência de L ie b m a n , “a imutabilidade vale somente entre as

364 SILVA, Ovídio Baptista da. Sentença e Coisa Julgada, 2a. ed. Porto Alegre: Fabris,
1988. p. 220.

365 CUNHA, Alcides Munhoz da. Comentário..., p. 386.

366 ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória..., p. 221.
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partes, isto é, só quando o caso decidido ponha de novo frente a frente as 

mesmas pessoas que participaram do processo”.367

Essa questão tem especial relevância na tutela da propriedade 

industrial, em especial na efetivação de uma inibitória que se destine a inibir atos 

de contrafação ou concorrência desleal.

Não raro o demandado numa ação de contrafação poderá ser uma 

empresa que tem a sua atividade comercial subordinada a uma grande rede de 

representantes e distribuidores. Assim, é possível que todos estejam envolvidos 

em atos de contrafação que foram, no entanto, deduzidos em inibitória apenas em 

face da empresa original.

Se o objetivo é estender a todas esses distribuidores e 

representantes a imutabilidade própria da coisa julgada, parece que não se pode 

afastar a necessidade de inclusão de todos no pólo passivo. Não havendo mais 

oportunidade para tal, haverá de ser proposta outra demanda.368 Será visto que 

concernente à legitimação passiva nas ações inibitórias — além do responsável 

direto pelo ato inquinado de ilícito —, realmente podem ser demandados todos 

aqueles que fizeram parte da cadeia produtiva ou de distribuição dos produtos 

contrafeitos (v. item 4.2.18).

Até aí a questão é clara, ou seja, sofrem as conseqüências da coisa 

julgada apenas aqueles que forem partes, não obstante terceiros possam ser 

atingidos pela decisão inibitória. A forma como esses terceiros podem ser 

atingidos é que de fato importa e suscita certa polêmica.

367 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. 3a edição. Rio de 
Janeiro: Forense, 1984. p. 56.

368 Na Itália, em razão das rígidas regras do processo civil, a doutrina também não vê 
alternativa à instauração de “separati giudizi contro terzi responsabili di ulteriori condotte illecite 
cosi individuati” (SCUFFI, Massimo. Diritto Processuale dei Brevetti e dei Marchi. Milano: Giuffrè,
2001. p. 208).
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Ainda no exemplo mencionado, obtida uma liminar ou mesmo uma 

sentença inibitória em face de atos de contrafação praticados por determinada 

empresa, é normal que a contrafação não cesse na rede de distribuidores e 

representantes, pessoas jurídicas autônomas não demandas. Ao autor de uma 

inibitória como essa — ao titular da marca, enfim — importa que a contrafação 

cesse e não apenas cesse em relação ao demandado original. Por outro lado, não 

se pode impor ordem ao demandado original para que faça cessar a contrafação 

que é de responsabilidade de pessoas jurídicas distintas. Não será suposto 

contrato de representação ou distribuição que poderá fixar o dever do demandado 

em impor ordem judicial a terceiro que lhe foi imposta originalmente. Conclusão 

diversa se pode imaginar para a hipótese de tutela ressarcitória.

De toda forma, ainda que se imaginasse possível atribuir 

responsabilidade legal do demandado pelo cumprimento de ordem judicial por 

parte do representante ou distribuidor — o que não se sustenta juridicamente —, o 

certo é que de melhor eficácia é a ordem diretamente imposta em face desse 

distribuidor ou representante. A questão é saber se isso é possível. É preciso 

identificar se uma ordem como essa ao distribuidor ou representante enquadra-se 

naquilo que se define como “efeitos que podem sofrer terceiros”. Sérgio A r en h a r t  

sustenta que sim: “Desta forma, parece ser razoável admitir que, mesmo perante o 

direito atual pátrio, pode o juiz, ao proferir uma ordem inibitória, ampliar o campo 

de extensão dos seus efeitos para pessoas outras, terceiras em relação ao 

processo, ordenando-lhes também a abstenção a prática de atos que importem 

em lesão ao bem jurídico tutelado”.369

Com razão o autor. Como adverte, “não haveria, aqui, propriamente, 

ampliação do espectro de pessoas atingidas pela coisa julgada, mas apenas 

efeitos do provimento judicial que atingem pessoas que não são partes na causa”.

ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória..., p. 225.
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A coisa julgada realmente fica adstrita às partes que se enfrentaram em 

contraditório, até por expressa disposição do art. 472 do CPC.370

Portanto, concedida uma inibitória final ou antecipatória em face de 

um demandado que se identificou originalmente como responsável pela 

contrafação, nada obsta que sejam expedidos mandados em face de 

representantes e distribuidores que estejam a comercializar o objeto com a marca 

violada. Como sequer se cogita desse distribuidor ou representante ser atingido 

pela imutalibilidade da decisão proferida, nada obsta que se alegue, noutra 

demanda, uma “relação jurídica incompatível com a decidida” a autorizar outra 

decisão distinta. Ou seja, a esse terceiro é dado o direito de discutir a submissão à 

ordem emanada da decisão original, noutra demanda, como se dá em embargos 

de terceiro.371 De igual forma, eventuais prejuízos abrem a via ressarcitória aos 

lesados.372

Aliás, embargos de terceiro é instituto que se invoca para reafirmar a 

hipótese. Já está definido que a inibitória não se efetiva apenas por meio de 

ordem, de provimentos mandamentais. A busca e apreensão é técnica executiva 

lato sensu utilizada para se efetivar decisões em inibitória e ação de remoção do 

ilícito (v. item 7.1).

Para continuar no mesmo exemplo, no lugar de uma ordem sob pena 

de multa à empresa que originalmente vinha praticando os atos de contrafação, 

nada obsta que em atenção às peculiaridades do caso concreto fosse diretamente 

determinada a busca e apreensão de todos os produtos que se prestavam a 

violação. Evidentemente que aí o mandado de busca e apreensão não estaria com

370 Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem 
sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz 
coisa julgada em relação a terceiros.

371 SILVA, Ovídio Baptista da. Sentença e coisa julgada..., p. 121 e 122.

372 Conferir BAUR, Fritz. Tutela Jurídica Mediante Medidas Cautelares. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris Editor, 1985, p. 155.
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âmbito de cumprimento limitado à sede da empresa demandada, mas poderia se 

efetivar nos locais onde os produtos estavam sendo comercializados, aí incluídos 

os representantes e distribuidores.

A estes caberia a eventual oposição mediante embargos de terceiro 

(art. 1046, CPC: Aquele que sofrer turbação ou esbulho na posse de bem que 

integra o seu patrimônio, por ato de apreensão judicial ...). Ora, parece lícito 

concluir que se a inibitória pode atingir terceiros quando efetivada por meio de 

técnicas executivas lato sensu (a busca e apreensão é um exemplo), nada obsta 

que atinja também quando atuada por técnica mandamental. Também nesses 

casos aos representantes e distribuidores (ainda o exemplo), como consignado, 

“fica sempre aberta a via do Judiciário, a fim de que possam impugnar a decisão 

prolatada”.373

Não se afaste a possibilidade da solução estar na nova configuração 

do art. 14 do CPC (Lei n° 10.358/2001): “São deveres das partes e de todos 

aqueles que de qualquer forma participam do processo: (...) V - cumprir com 

exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de 

provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final”. Da exposição de motivos 

da Lei consta que a intenção é estender “os deveres de lealdade e de probidade 

(...) a pessoas em geral que devam cumprir ou fazer cumprir os mandamentos 

judiciais e abster-se de colocar empecilhos à sua efetivação”.

Comentando o novo dispositivo, Pedro D in a m a r c o  entende que 

pessoas estranhas ao processo estão contempladas pela nova regra.374 Assim,

373 ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória..., p. 225 e 226.

374 DINAMARCO, Pedro da Silva. O novo art. 14 do Código de Processo Civil: atos 
atentatórios à dignidade da justiça. In: A nova etapa da reforma do código de processo civil. Coord. 
Hélio Rubens Batista Ribeiro Costa, José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro e Pedro da Silva 
Dinamarco, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 30. Nesse sentido JORGE, Flávio Cheim, DIDIER JR., 
Fredie e RODRIGUES, Marcelo Abelha. A nova reforma processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
14; e LEONARDO, Rodrigo Xavier. Os deveres das Partes, dos Advogados e dos Terceiros na 
Reforma do Código de Processo Civil. In: A segunda etapa da reforma processual civil. Coord. Luiz 
Guilherme Marinoni e Fredie Didier Jr., São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 409 a 411.
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não se deve excluir a possibilidade de o juiz invocar a nova regra do art. 14 para 

impor multa ao distribuidor que eventualmente se preste a frustrar a ordem 

inibitória proveniente da ação originalmente proposta em face de um único 

demandado, como no exemplo em análise. Novamente o exemplo da busca e 

apreensão se presta a melhor evidenciar a aplicação do instituto, pois é difícil 

supor que um representante ou distribuidor que impusesse empecilho à efetivação 

de um mandado de busca e apreensão não venha a estar sujeito à multa do novo 

art. 14 do CPC.375

Todas essas considerações se aplicam de igual forma aos 

licenciados e, em especial, aos cessionários em marca e patente, reforçada a 

conclusão na última hipótese pela aplicação do art. 42, § 3o, do CPC (A sentença, 

proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao 

cessionário).

4.2.9.2 Sentença inibitória. Limites objetivos e eficácia temporal no 

D ireito Industrial. Inibição de atos ilícitos posteriores à sentença inibitória

Especificamente em relação à imutalibilidade do comando inibitório, 

merece especial destaque apenas a inaptidão da decisão para declarar nulidade 

de registro ou patente, pois em ações inibitórias tais questões são apenas 

incidentais (incidenter tantum). Mas o tema é mais bem tratado noutro ponto do 

presente trabalho (v. item 4.3) A eficácia temporal do comando inibitório é que 

deve aqui merecer abordagem mais completa.

375 Não obstante a referência expressa do art. 14 a “provimentos mandamentais”, o
certo é que também os executivos lato sensu estão na esfera de incidência do dispositivo. Nesse 
sentido, entre outros, TUCCI, José Rogério Cruz. Lineamentos da nova reforma do CPC. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 19 e seguintes.
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A questão merece ser analisada a partir de um exemplo concebido 

pela doutrina própria do Direito Industrial. “Tomemos como exemplo uma sentença 

inibitória que determinou ao réu, um comerciante, que se abstivesse de utilizar 

indevidamente na fachada de sua loja o nome de uma conhecida franquia”. 

Importa verificar se na hipótese “o demandado, acatando inicialmente a ordem”, 

voltasse a utilizar indevidamente o nome da franquia.376

A questão concebida não se resolve, reconhece Marinoni, pela 

condenação para o futuro, disciplinada no art. 290 do CPC (Quando a obrigação 

consistir em prestações periódicas, considerar-se-ão elas incluídas no pedido, 

independentemente de declaração expressa do autor; se o devedor, no curso do 

processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, a sentença as incluirá na 

condenação, enquanto durar a obrigação). E isso porque, conforme já observado, 

a condenação para o futuro pressupõe a própria violação do direito, incompatível 

com o caráter preventivo da tutela inibitória (v. item 4.5).377

Assim, não se deve ter como incluída na sentença inibitória no 

âmbito do direito marcário, para ficar no exemplo, a “condenação à inibição de 

futuras violações do direito de marca”. Tratar-se-ia, no mínimo, de uma 

contradictio in terminis.

Marinoni imagina que aí se poderia falar, redundantemenrte, numa 

“inibitória para o futuro”378, até porque estaria implícito num pedido de cessação do 

uso indevido de marca (ainda o mesmo exemplo) a pretensão para que nunca 

mais se verifique a violação desse dever de abstenção.

376 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória -  a ação prevista no art. 461 do CPC.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 125.

377 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, op. cit., p. 135.

378 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, op. cit., p. 136.

135



Parece, no entanto, que o tema encontra mesmo melhor explicação 

na eficácia temporal da sentença inibitória, na forma abordada por Joaquim Felipe 

S p a d o n i.

Discorrendo acerca da eficácia temporal da sentença inibitória — a 

não discrepar, neste ponto, das outras sentenças —, sustenta S pa d o n i que “a 

eficácia mandamental e executiva da sentença inibitória se mantém enquanto 

existir a obrigação de conduta do réu nela reconhecida e declarada, já que a 

eficácia da sentença, assim como a eficácia dos atos processuais em geral, 

desenvolve-se no limite de tempo correlato ao seu conteúdo”.379 E, portanto, “em 

se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da sentença inibitória se 

protrai no tempo, em decorrência da própria natureza da relação jurídica que 

continua a existir, projetando-se para o futuro”.380

Portanto, obtida uma sentença inibitória, no âmbito daquela relação 

jurídica, eventual posterior violação do comando inibitório — mesmo depois de 

arquivado o processo — não implicará a necessidade da propositura de uma nova 

demanda. Também não se deve imaginar uma “execução” da sentença inibitória, 

pois a ação inibitória pressupõe a ausência de execução diferida. Não seria 

necessário mais do que uma simples petição a provocar, ante a recente violação 

do comando inibitório, nova atuação da sentença, em modalidade a ser decida 

pela nova situação concreta.

De volta ao exemplo do início do ponto, tempos depois do 

arquivamento do processo, havendo novo uso indevido do nome da franquia, 

“bastará que, aproveitando-se da eficácia mandamental ou executiva lato sensu

379 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória -  a ação prevista no art. 461 do CPC.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 122.

380 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória -  a ação prevista no art. 461 do CPC.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 122.

136



que tem a sentença, peticione ao juízo prolator informando a situação fática 

ocorrente e requerendo as providências judiciais cabíveis”.381

Não é demais acrescentar que no Direito Industrial a questão tem 

especial relevância, ante a ampla possibilidade de as violações aos direitos de 

propriedade industrial se protraírem no tempo, mesmo depois de arquivados os 

respectivos processos.

Diferente solução não se depreende se analisado o tema sob a ótica 

(não verdadeiramente diversa) do limite objetivo da coisa julgada da ação 

inibitória, é dizer: “importa a questão de saber se seria possível que uma 

determinação, expressa por uma sentença inibitória, pudesse ter vigência ad 

eternum, contra o requerido, ou se, ao contrário, ficaria vinculada a certo momento 

histórico e situação específica”.382

Por analogia com o mandado de segurança preventivo no direito 

tributário, cogita Sérgio Arenhart a possibilidade da Súmula 239 do STF (decisão 

que declara indevida a cobrança de imposto em determinado exercício não faz 

coisa julgada em relação aos posteriores) representar óbice à projeção para o 

futuro da inibição reconhecida em sentença.383

O óbice cogitado é logo afastado pelo próprio autor, e isso por dois 

motivos. Em primeiro lugar, porque a Súmula 239 do STF, verificou-se depois, não 

tem o alcance inicialmente concebido, pois “o posicionamento da Corte era no 

sentido de que nulidades verificadas em dado lançamento não se transferiram 

para o momento seguinte, em que tal vício poderia ser sanado”. Assim, “quando 

imodificada a causa petendi, inafastável restará a coisa julgada, mesmo em

381 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória -  a ação prevista no art. 461 do CPC. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 125.

382 ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2000. p. 226.

383 ARENHART, op. cit., p. 226 e 227.
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relação aos fatos subsequentes”.384 Em segundo lugar, é preciso reconhecer que 

“a relação jurídica travada entre os sujeitos da prevenção do ilícito merece ser 

consideradas como una (...) fazendo com que a imutabilidade da coisa julgada se 

projete para o futuro indeterminado”.385

Assim, com o trânsito em julgado da ação inibitória, imutável é o 

comando que disciplina a relação jurídica levada a juízo, tendo como conteúdo o 

reconhecimento do dever de se abster, de remover o ilícito ou outro próprio do 

caso concreto e nos limites contidos numa ação vinculada por intermédio do art. 

461 do CPC. Havendo violação do comando acertado em inibitória, e essa 

violação “guardar relação com o material da primeira ação”386, a imutabilidade 

poderá ser invocada mesmo numa nova ação, embora tenha se visto que nem 

mesmo é preciso, pois bastaria “provocar nova atuação do comando nos mesmos 

autos”.

Por fim, ainda resta analisar a relação do demandado com a “coisa 

julgada” quando sobrevier alteração na situação fática ou jurídica que serviu de 

pressuposto para a prolação da situação imutável. Para tal, vale voltar ao exemplo 

do início: uma inibitória que determinou ao réu, um comerciante, que se abstivesse 

de utilizar indevidamente na fachada de sua loja o nome de uma conhecida 

franquia.

Proferida a sentença, poderia haver, em exemplos possíveis, o 

reconhecimento de nulidade do registro pelo INPI (alteração da situação jurídica) 

ou alteração (suficiente à descaracterização da contrafação) da utilização da 

marca na fachada (alteração da situação fática). Essas alterações não ensejam a

384 ARENHART, op. cit., p. 228 e 229.

385 ARENHART, op. cit., p. 227.

386 SILVA, Ovídio Baptista da. Sentença e Coisa Julgada, 2a. ed. Porto Alegre: Fabris,
1988. p. 225. Adverte Arenhart , com razão, que esse “relacionamento de materiais’ é de nítido 
cunho subjetivo, e certamente acarretará problemas concretos. Entretanto, parece ser a única 
solução aceitável e possível, no manejo da dimensão objetiva da coisa julgada, sem pender a 
extremos de limitação ou de liberdade” (ARENHART, op. cit., p. 230).
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necessidade do demando na ação original ir a juízo requer que seja estabelecida 

“uma nova regra jurídica concreta para o caso concreto (...), em ação de 

conhecimento autônoma, em processo distinto, que terá por causa de pedir a 

alteração da situação” primitiva, estabelecendo-se, “uma nova regra jurídica 

concreta para a relação”.387

Como houve alteração suficiente a descaracterizar o conteúdo do 

comando tornado imutável pelo trânsito em julgado — por alteração da situação 

fática ou jurídica levadas originalmente à cognição do juízo —, a decisão 

simplesmente não obriga mais o demandado. O reconhecimento disso não precisa 

ser buscado em juízo. Supondo o autor que a alteração que se produziu não é 

suficiente ao afastamento do preceito reconhecido em sentença, é ao juiz da 

causa original que tal deve ser argüido.

Embora se reconheça a desnecessidade da propositura de uma 

“ação declaratória de reconhecimento de alteração de situação fática ou jurídica”, 

como sugere S p a d o n i, não se nega essa possibilidade, desde que preenchidos os 

requisitos próprios, sobretudo o interesse de agir. Incidem aqui, entretanto, todos 

os alvitres acerca da não rara inutilidade de uma ação declaratória dessa espécie, 

conforme exaustivamente discutido em ponto próprio (v. item 6.1).

Resta ainda uma advertência final. Não transitada em julgado a 

decisão, tendo havido concessão de inibitória antecipada, não seria demais 

advertir que tantas serão as liminares antecipatórias concedidas quantos forem os 

ilícitos, ou seja, as “violações renovadas” do direito do autor posto naquele 

específico processo. Eventual alteração da situação fática ou jurídica que indicar 

não subsunção do ato questionado ao preceito liminar será analisado pelo próprio 

juiz da causa, na garantia da integridade de sua decisão.

387 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória -  a ação prevista no art. 461 do CPC.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 128 e 129.
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E mesmo que o juiz tenha imposto, em sentença transitada em 

julgado, ordem sob pena de multa (técnica mandamental), havendo 

descumprimento, pode se determinar, naquele mesmo processo, a remoção de 

coisa (técnica executiva), por exemplo e para contemplar a cogitada hipótese da 

fachada. Tal possibilidade não se afasta pela aplicação do art. 463 do CPC (Ao 

publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional, só 

podendo alterá-la). D in a m a r c o  explica: “Como essa modalidade de efetivação 

dos direitos se desenvolve sem a instauração de um processo executivo, a 

inovação se dá mediante o restabelecimento do processo já extinto, o qual retoma 

vida, ressuscitando, porque assim quer a lei”.388

4.2.10 E fe tiv a ç ã o  da  tu te la  in ib it ó r ia . A tu a ç õ e s  c o n c r e t a s  da  in ib itó r ia  

n o  D ir e ito  In d u s tr ia l

Tem-se utilizado o termo efetivação (ou atuação) da sentença ou da 

decisão inibitória em substituição à execução.389 E esta substituição se justifica na 

medida que por execução se presume a execução diferida, do processo de 

execução autônomo. Não é o caso, por certo. Nas inibitórias, assim como nas 

demais tutelas mandamentais e executivas lato sensu, deve-se efetivar a decisão 

no próprio processo em que foi concedida.

O trabalho já comentou com alguma profundidade que a inibitória 

não se vale apenas da técnica mandamental para ser efetivada (v. item 4.7). 

Efetiva-se uma inibitória sumária ou final com ordens, mas também com formas de 

coerção direta e mecanismos sub-rogatórios. Questões gerais atinentes às 

técnicas de efetivação também mereceram análise apartada (v. itens 4.2.13 e

3 DINARMARCO, A reforma da reforma..., p. 227.

389 FUX, Luiz. Tutela de Segurança e Tutela de Evidência (Fundamentos da Tutela
Antecipada). São Paulo: Saraiva, 1996, p. 358-359.
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4.2.14). Nesse ponto, tanto quanto em espaço dedicado à remoção do ilícito e 

ressarcitória na forma específica, a pretensão é apenas de cogitar hipóteses que 

possam servir de parâmetro à efetivação de uma decisão inibitória sumária ou final 

no âmbito da propriedade industrial. É claro que aqui estão arrolados outros 

exemplos possíveis, pois o trabalho está inteiramente ilustrado de exemplos de 

inibitórias, sempre abordados no contexto dos temas em análise.

Antes de tudo é importante reiterar que a inibitória pode se traduzir 

tanto em ordem de fazer como de não fazer (v. item 4.2.1 ).390 O trabalho define 

também que o juiz pode ordenar um fazer ou não fazer diverso do originalmente 

solicitado (v. item 4.2.15). Com essas premissas é que devem ser construídos os 

meios de efetivação da inibitória na esfera da propriedade industrial.

Primeira questão de particular relevância para a tese é o deferimento 

de medida diversa da requerida. Em exemplo mencionado, se o autor requer a 

imediata cessação da venda de determinado produto por contrafação de marca, 

pode o juiz determinar que a venda prossiga com a cobertura do nome da marca. 

No mesmo sentido, se o autor pede a imediata apreensão dos produtos 

contrafeitos, pode o juiz, porque “o material que forma a demanda” assim autoriza, 

emanar uma ordem ao demando para que cesse a comercialização dos produtos 

contrafeitos.

Exemplo mais complexo vem da jurisprudência italiana. Proposta 

uma ação inibitória para impedir a comercialização de produtos com marca 

contrafeita, o juiz determinou um específico rótulo que deveria ser utilizado em 

substituição para não configurar a contrafação alegada. Aí já não há possibilidade 

mesmo de o juiz deferir a medida. Uma coisa é deferir medida diversa da 

especificamente requerida, impondo ao réu uma decisão que atenda de forma 

mais apropriada ao pedido mediato e imediato formulado. Outra, muito diferente, é

390 FRIGNANI, Aldo. L ’injunction nella commom law e I’inibitoria nel diritto italiano.
Milão : Giuffrè, 1974. p. 460.
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impor ao réu um comportamento que não se relaciona diretamente com a 

violação. O juiz pode determinar que o réu se abstenha de comercializar o produto 

contrafeito, pode apreender ou mesmo impor que a marca violada seja coberta no 

rótulo — como no exemplo acima — , mas nunca que esse ou aquele rótulo deva 

ser utilizado. O ordenamento não autoriza essa espécie de provimento, como 

também concluiu Spolidoro.391

Enfim, o máximo que o juiz pode fazer é determinar que se procedam 

às alterações necessária à não configuração da contrafação argüida pelo autor, 

fixando-se prazo razoável para o cumprimento da ordem,392 mas nunca a forma 

como isso deve ser feito, pois aí há invasão indevida na esfera jurídica do 

demandado.

Outra possibilidade a ser cogitada, tanto no direito de marca como no 

de patentes, está na expedição de ofício às autoridades alfendagárias (medida de 

coerção direta) para determinar a suspensão da liberação de bens que um titular 

suspeite com base válida que estão sendo importados com marca contrafeita ou 

pirateados.393

O direito espanhol, no âmbito do Direito Industrial, prevê a 

possibilidade de se obter um provimento judicial que impeça o demandado de se 

arvorar titular de um direito de propriedade industrial (inventor, por exemplo). Lá a 

pretensão é chamada de “acc/ón de jactancia”.394 Não é difícil imaginar a hipótese, 

traduzida em inibitória, no direito brasileiro. Em face de informações que terceiro

391 SPOLIDORO, Marco Saveiro. Le misure di prevenzione nel Diritto Industriale. 
Milano : Giuffrè Editore, 1982, p. 39 e 40.

392 PROPRIEDADE INDUSTRIAL -  (...) “sendo vedada a utilização da marca por 
terceiro, que deverá se abster do uso do nome -  Prazo de 10 dias para as alterações -  
Exigüidade, ficando aumentado para 60 dias” (TJSP -  AC 63.177-4 -  São Paulo -  6a CDPriv -  Rei. 
Des. Testa Marchi -  16.12.1999 -  v.u.).
393 O exemplo é de LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A Lei de Propriedade
Industrial comentada. São Paulo: Lejus, 1999. p. 307, embora o autor fale em “requerimento de
forma cautelar”. O autor ainda cita o art. 51 do TRIPS como fundamento auxiliar.

394 VEGA, José Antonio Vega. Derecho de autor. Madrid : Tecnos, 1990. p. 268.
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arvora-se, indevidamente, titular de determinado direito de propriedade industrial 

(intelectual, sobretudo), nada obsta que o juiz conceda uma inibitória contra 

terceiro, impondo-lhe multa por descumprimento, traduzida na obrigação de não 

se dizer titular de um direito que não lhe pertence.

Elisabeth F ek e te  sugere que “se alguém utiliza segredo de fábrica ou 

de indústria sem direito, pode o titular ou o licenciado do mesmo mover ação de 

abstenção com preceito cominatório, invocando seu direito à exploração”.395 É 

claro que aí a eficácia da medida é realmente duvidosa, porque no mínimo 

improvável que violação do segredo de fábrica se dê abertamente. De toda a 

forma, é possível uma inibitória nesse sentido.

A doutrina espanhola vê de inegável aplicação a inibitória no âmbito 

da concorrência desleal quando, em exemplo citado, uma empresa está vendendo 

produtos com preços abaixo do custo, com a finalidade de eliminar um 

concorrente ou grupo de concorrentes, ou quando fabrica produtos imitando os 

fabricados pelo concorrente.396 Nestes casos o juiz está autorizado não só a impor 

ordem sob pena de multa para que os produtos não sejam comercializados abaixo 

de determinado patamar, como determinar até mesmo a cessação da atividade 

ilícita.

É comum, na Itália, cogitar uma inibitória para tutelar um pacto de 

não concorrência (v. item 9.3).397 A fim de dar cumprimento específico às 

obrigações assumidas no pacto, o juiz poderá se valer de ordens de abstenção,

95 FEKETE, Elisabeth Kasznar. O regime jurídico do segredo de indústria e comércio
no direito brasileiro. Rio de janeiro: Forense, 2003. p. 352.

396 VILAR, Silvia Barona. Competência Desleal. Valência: Tirant lo Blanch, 1991. p. 
28.

397 BELTRAMI, D. P. Patto di non concorrenza e prowedimento ex art. 700 c.p.c. 
Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1962. p. 196 a 202; SORDELLI, Luigi. Prowedimenti 
cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella Concorrenza. Pádua : Cedam, 1998. 
p. 509 e 510. Conferir também referência de FRIGNANI, Aldo. Inibitória (azione). In Enciclopédia 
dei Diritto. Milão: Giuffrè, s.d. v. XXI. p. 565.
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sob pena de multa ou mesmo de técnicas de coerção direta. De igual forma nos 

compromissos de cessação de prática, nos termos do art. 53 da Lei Antitruste.398

Possível também que a efetivação de uma inibitória no Direito 

Industrial se dê por meio de uma técnica de indução psicológica, como a 

divulgação em veículos de comunicação que o demandado vem descumprindo a 

ordem judicial de não de utilizar marca contrafeita ou de não praticar ato reputado 

de concorrência desleal.399

É importante notar, por fim, que a ação inibitória, com cognição e 

execução no mesmo processo — possível apenas a partir das reformas do Código 

de Processo —, possibilita que o juiz controle a atuação de seu próprio 

provimento, como se dava antes no processo cautelar e como há muito tempo se 

verifica no sistema da common law.

4.2.11 A MULTA NA INIBITÓRIA. PARTICULARIDADES E PROBLEMAS ESPECÍFICOS DO

D ir e ito  In d u s tr ia l

A doutrina é unânime em reconhecer que a multa do art. 461 tem 

natureza nitidamente coercitiva, com o objetivo de forçar o réu a cumprir a 

obrigação. Não obstante o resultado da multa seja destinado ao autor, trata-se de 

meio de coerção indireta e não tem qualquer relação com os aspectos

398 “O princípio da tutela especifica se aplica ao compromisso de cessação porque 
neste acordo o que interessa é o cumprimento efetivo das cláusulas ajustadas e não de uma 
eventual reparação financeira. Por outro lado, a multa cominatória desempenha um importante 
papel na garantia do cumprimento do compromisso, não podendo, assim, ser irrisória ou extorsiva” 
(RODRIGUES, Geisa de Assis. Breves considerações sobre o compromisso de cessação de 
prática. Juris Síntese n° 36 - JUL-AGO/2002).

399 Medida de apoio imaginada por Talamini, com base em doutrina italiana 
(TALAMINI. Tutela relativa aos direitos de fazer e de não fazer, 2a. edição, p. 269).
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ressarcitórios de eventual descumprimento (§ 2o. A indenização por perdas e 

danos dar-se-á sem prejuízo da multa).400

A multa tem a função de forçar o demandado a cumprir a obrigação 

ou dever legal. A multa na tutela inibitória é técnica processual a serviço da 

efetividade do caráter preventivo da medida.

É preciso desde já assinalar que a multa não tem prevalência em 

relação às técnicas executivas lato sensu (v. item 4.2.16). O trabalho também 

definiu que a ação inibitória não se limita às técnicas de coerção indireta. Um 

provimento inibitório, enfim, pode ser efetivado mediante técnica executiva lato 

sensu (v. item 4.7). Importa a ressalva porque no âmbito da propriedade industrial 

a multa nem sempre é a melhor opção, como será constatado.

De toda a forma, em todo direito comparado a multa é o instrumento 

utilizado para emprestar eficácia às ações de cessação de ilícito no Direito 

Industrial.401 Aqui no Brasil, há muito tempo G a m a  C e r q u e ir a  já advertia que a

400 Entre outros WAMBIER, Luis Rodrigues e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves 
comentários à 2.a fase da reforma do código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 113; MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1998, p. 175; ZAVASKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. São 
Paulo: Saraiva, 1997, p.143; TUCCI, José Rogério Cruz. Lineamentos da nova reforma do CPC. 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 79; GRINOVER, Ada Pellegrini. Código brasileiro de 
defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense, 1994, 
nota 4, p. 528; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Painel sobre marcas, tutela jurisdicional da 
propriedade industrial, Anais do V Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1985. p. 35. 
VALERA, Sol Basharach de. La acción de cessación para la represión de la competência desleal. 
Madrid: Tecnos, 1993. p. 93; CENDON, Paolo. Le misure compulsorie a carattere pecuniário.In 
Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 298. Em jurisprudência da 
propriedade industrial: “PROPRIEDADE INDUSTRIAL -  PROCESSUAL CIVIL. A multa cominatória 
tem natureza coercitiva, sendo aplicada o objetivo de induzir ao cumprimento da obrigação e não 
de ressarcir” (TRF 2a R. -  AC . 98.02.46202-0 -  RJ -  2a T. -  Rei. Juiz Sergio Feltrin Correa -  DJU 
19.06.2001 -  p. AC).

401 VALERA, Sol Basharach de. La acción de cessación para la represión de la 
competência desleal. Madrid: Tecnos, 1993. p. 91. Especialmente no direito de marcas francês, 
MATHELY, Paul. Le nouveau droit français des marques. Strasbourg : J. N. A., s. d. p. 371. Sobre 
as previsões de astreinte pelo mundo, conferir FRIGNANI, Aldo. II mondo deH’asfre/nfe sviluppi 
recenti e prospettive. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 
359 e seguintes. Sobre a multa na nova Lei de Direito Autorais italiana GUTIERREZ, Bianca 
Manuela. La tutela dei Diritto dei autore. Giuffrè: Milano, 2000. p. 243 e 244. E a Itália, vael frisar, 
não tem uma medida coercitiva geral. Conferir sobre o tema FERRONI, Lanfranco. Considerazioni
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multa era fundamental para “intimidar o infrator e compeli-lo a cessar a 

infração”.402

Não se nega, de fato, a importância da multa na efetivação de um 

provimento inibitório, entretanto, para os casos de contrafação em que o 

demandado não tem patrimônio a perder, a multa se mostra pouco mais que inútil 

para se fazer adimplir o preceito.403 E aí pode se dar um efeito contrário, “pela 

possibilidade de, citado, o réu frustrar a medida pelo ocultamento dos produtos e 

demais materiais”, entre outras possibilidades.404 E não são raras as hipóteses 

como essa no Direito Industrial, pois empresas deliberadamente vocacionadas à 

contrafação nascem de um dia para o outro, com o objetivo único de ocupar um 

lugar no mercado fundadas em marca comercial alheia.

Portanto, ao juiz — porque é lícito assegurar o resultado prático 

equivalente mesmo com pedido de “tutela específica” —, com os olhos também 

nos princípios do meio mais idôneo e da menor restrição possível, recomenda-se 

o deferimento de a uma busca e apreensão no lugar de uma ordem de cessação 

sob pena de multa. É claro que as hipóteses concretas é que estarão a informar o 

melhor caminho, mas a ressalva tem especial relevância na propriedade industrial.

sulla tutela delle situazioni non patrimoniali. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. 
Nápoles : Jovene, 1989. p. 237 e 238.

402 CERQUEIRA, João Gama. Tratado de propriedade industrial. Rio de Janeiro:
Forense, 1952, vol. II, tomo I, p. 364.

403 Nesse sentido MONTELEONE, Girolamo. Spunti per uma revisione dei conceito di 
sentenza di condanna come titolo esecutivo. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. 
Nápoles: Jovene, 1989. p. 180; CENDON, Paolo. Le misure compulsorie a carattere pecuniario.ln 
Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 297. Frignani relata esta 
constatação no âmbito do direito holandês (FRIGNANI, Aldo. II mondo dell’asfre/'nfe sviluppi recenti 
e prospettive. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 364).

404 FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Propriedade Intelectual, Tutela Antecipatória
Genérica e Específica. Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1996. p. 116. 
No mesmo sentido: “(...) se eventualmente o réu (contrafator) for citado, não vacilará em tomar 
todas as providências que se fizerem necessárias para ocultar o crime que vinha sendo praticado e 
a ulterior diligência resultará inócua e negativa” (SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos 
Crimes contra a Propriedade Industrial. São Paulo : Jurídica Brasileira, 1998, p. 115).
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Há outra limitação que se reconhece à multa, também de especial 

pertinência à tutela da propriedade industrial. Quando ainda se utilizava a ação 

cominatória para tutelar as situações concretas carentes de tutela nesse âmbito, o 

problema estava na vinculação da incidência da multa à sentença ou, como se 

orientava a jurisprudência, ao trânsito em julgado da ação. À época a doutrina 

advertia acerca da inutilidade da multa se houvesse subordinação de incidência ao 

trânsito em julgado, pois o demandado poderia “usar de todos os meios 

processuais procrastinatórios a fim de se utilizar, o maior tempo possível, com o 

beneplácito da justiça, da marca alheia em se proveito patrimonial”.405

Por isso principalmente a inutilidade da ação cominatória, já 

reconhecida nesta tese (v. item 3.4). Problema análogo, no entanto, persiste.

Embora não se cogite mais subordinar a incidência da multa à 

sentença ou ao trânsito em julgado, pois além da disposição atual do art. 461, 

também o próprio art. 287 da cominatória foi alterado, o debate volta-se com 

parecida polêmica ao momento que se pode cobrar a multa e, em especial, para a 

sujeição da multa nas hipóteses de improcedência.

Antes é preciso lembrar que a eficácia da multa se dá a partir da 

decisão em tutela antecipada. Quando ao momento que se pode cobrá-la, apesar 

de certa polêmica, o correto mesmo é supor que não sendo a antecipação de 

tutela impugnada por recurso a que se atribua efeito suspensivo, a multa é desde 

logo passível de execução, mas, para quase toda a doutrina, apenas provisória.

E isso porque, aqui a segunda questão do debate, se entende que a 

sujeição da multa subordina-se à procedência da demanda. A se reconhecer que 

a multa está a serviço da manutenção da autoridade do juiz, independentemente

405 CHAVES, Carlos Alberto. Da proteção das marcas pela cominatória, RF 270, abril-
junho de 1980.
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de o autor ter ou não razão, a multa seria exigível desde o descumprimento 

passível de execução definitiva.

Mas não é assim que se entende majoritariamente na doutrina. Para 

quase todos os autores, a multa só é devida se procedente a demanda. Eventual 

provimento de recurso extraordinário ou mesmo procedência em rescisória em 

favor do demandado retiraria do autor o direito de cobrar a multa e, já tendo sido 

cobrada, a obrigação de devolvê-la.406

Voz dissonante, Sérgio A r e n h a r t  defende tese contrária. Sustenta o 

autor que a função da multa é garantir a obediência à ordem judicial, bastando que 

o tribunal não suspenda a própria decisão em tutela antecipada para que o valor 

seja devido. Citando a disciplina do direito norte-americano e precedente do 

próprio Supremo Tribunal Federal confirmando crime de desobediência em ordem 

formalmente válida ainda que intrinsecamente ilegal, o autor sustenta ainda que 

tese oposta esvaziaria o caráter coercitivo da medida. Acrescenta outro argumento 

o autor ao indicar que o valor multa pode ser modificado mesmo sem pedido 

expresso e até mesmo contra o interesse do autor.407

O argumento seduz e definitivamente a tese do autor outorga à multa 

eficácia muito maior do que aquela que se extrai de tese oposta, defendida pela 

doutrina majoritária. Na propriedade industrial, ante as multi-citadas 

peculiaridades, teria especial relevância a desvinculação da multa em relação à 

procedência ou improcedência do pedido final.

406 Entre outros WAMBIER, Luiz Rodrigues e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 
Breves comentários à 2a fase da reforma do CPC. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 
83; MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1998, p. 181 e 182; TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não 
fazer. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001, p. 254 e 255; BEDAQUE, José Roberto. Tutela 
cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização). São 
Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 367.

407 ARENHART, Sérgio. A tutela inibitória, op. cit., p. 199 a 203.
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No entanto, lamentavelmente não se pode concordar. Não tanto 

porque o resultado da multa se reverte em favor do autor, a indicar inviável que se 

outorgue a ele um benefício em caso de improcedência da ação.408 Aí é seria o 

caso de a doutrina aprofundar o debate para fazer reverter o valor da multa a um 

fundo, como se dá nos casos da Ação Civil Pública (Lei n° 7.347/85). Aliás, parece 

que a nova redação do art. 14 do CPC é manifestação recente de entendimento 

contrário, pois o destino da multa prevista no dispositivo se destina à União ou ao 

Estado (parágrafo único), conforme se trate de Justiça Estadual ou Federal.409

Argumento irrespondível está em T a l a m in i. Se o autor é 

objetivamente responsável pelos danos causados por provimentos antecipatórios 

posteriormente reputados ilegítimos, não será possível admitir que não seja 

obrigado a devolver a multa que tenha eventualmente recebido, da mesma forma 

como não poderá cobrar aquilo que foi arbitrado e não executado.410

Desprezar esse argumento seria considerar que os danos causados 

por um provimento atuado pela técnica executiva lato sensu não precisariam ser 

ressarcidos em caso de improcedência da ação.

A considerar um exemplo típico da propriedade industrial o problema 

se apresenta insuperável. Numa hipótese clássica de contrafação de marca 

comercial, numa demanda inibitória ao juiz, é licito deferir uma ordem sob pena de 

multa para que a contrafação cesse ou expedir um mandado de busca e 

apreensão dos produtos inquinados de violação. Não havendo cumprimento 

voluntário, no primeiro caso impõe-se a eficácia da multa, no segundo a 

apreensão de produtos que pertencem ao demandado. A valer a tese pela qual a

408 Sobre o tema conferir GUERRA, Marcelo Lima. Execução indireta..., p. 205 a 213.

409 Sobre a natureza do dispositivo, conferir, em especial, TUCCI, José Rogério Cruz.
Lineamentos da nova reforma do CPC. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 15 e 
seguintes.
410 TALAMINI, Tutela..., op. cit. 2a. edição, p. 260. De qualquer forma, é preciso ter em
conta que a improcedência final tenha relação com o tutela antecipada mediante ordem. Tal 
merece especial atenção nos casos de procedência parcial ou de pedidos cumulados.
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autoridade da decisão se sobrepõe ao dever de indenizar e à necessidade de 

restituição das coisas ao estado anterior (art. 588, I e III), nem o valor da multa 

deveria ser devolvido, nem mesmo os produtos apreendidos seriam passíveis de 

restituição. As decisões não diferem ontologicamente e estão ambas a serviço da 

autoridade da decisão, sem qualquer subordinação, pela tese de A r e n h a r t , à 

procedência ou improcedência do pedido principal!

Portanto, a despeito da maior ineficácia de multa que se subordina à

procedência da ação, o sistema atual do Código de Processo Civil não autoriza

outra opção. É com essa limitação que a multa na tutela da propriedade industrial 

deve ser avaliada. Não por outra razão F r ig n a n i adverte que a multa não é “a 

panacéia de todos os males”.411

O certo é que multa na tutela da propriedade industrial encontra os 

óbices já apontados (insuficiência patrimonial do demandado e risco de provocar 

ocultamento) e ainda outro próprio da constatação acima referida: a aposta que o 

demandado pode fazer na improcedência da ação. Para isso estará o juiz munido 

das técnicas executivas, desde o início ou constada a ineficácia da multa por 

qualquer das razões elencadas.

De toda a forma, na fixação do valor da multa, a seguir o centenário 

exemplo francês, é de se levar em conta a capacidade de resistência do 

demandado; o grau de culpa do comportamento; e sua condição econômica.412 

Nesse sentido ainda, vale referir que recente alteração do CPC, por meio do § 5°., 

do art. 461, se fez constar expressamente a possibilidade de “imposição de multa 

por tempo de atraso”. Já o § 6°., também do art. 461, dispõe que “o juiz poderá, de 

ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou 

insuficiente ou excessiva”.

411 FRIGNANI, Aldo. II mondo deWastreinte sviluppi recenti e prospettive. In Processo
e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 364.

412 CENDON, Paolo. Le misure compulsorie a carattere pecuniario.ln Processo e
tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 297.
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Portanto, o juiz, dada a natureza continuativa dos ilícitos do Direito 

Industrial, deverá fixar a multa por dia de atraso no descumprimento da ordem. 

São as coercive fines do direito norte-americano, per each day of non- 

complianceV3 Necessária a alteração do valor, é sempre preciso avaliar se não 

se trata do caso de deferir uma medida sub-rogatória, a prescindir da vontade do 

obrigado, pelas razões já indicadas.

Ainda vale ressaltar que reconhecido que se pode impor multa para 

que um terceiro dê conta da obrigação fungível original do demandando, é 

importante consignar que essa multa não pode ser aplicada na hipótese de 

demonstrada incapacidade financeira do mesmo demandado em bancar os custos 

do terceiro, como se pode se verificar em especiais casos de remoção do ilícito na 

tutela da propriedade industrial.414

Por fim, vale referir que o debate italiano entre Porto P isani e 

C h ia r lo n i, acerca da utilização de coerção penal para emprestar efetividade à 

sentença condenatória, não tem grande relevância no Brasil.415 É que as reformas 

processuais introduzidas nos últimos dez anos criaram um “sistema atípico de 

medidas de coerção (direta e indireta)”, tão almejado pela doutrina italiana e capaz

413 DONDI, Ângelo. Tecniche di esecuzione neH’esperienza statunitense. In 
Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 274. Em jurisprudência no 
âmbito da propriedade industrial já se decidiu que: NOME COMERCIAL -  MARCA DE COMÉRCIO 
-  DUPLICIDADE -  DIREITO A EXCLUSIVIDADE -  PREVALÊNCIA -  CRITÉRIO DE 
DETERMINAÇÃO -  “A multa diária imposta, para o caso de descumprimento do julgado, deve ser 
em quantia suficiente a dissuadir tal descumprimento, impondo-se majorá-la, dada a sua 
irrisoriedade, devendo fluir a partir do prazo assinalado no julgado”. (TJRJ -  AC 5.227/1999 -  
(18022000)- 8a C.Cív. -  Rei. Des. Luiz Odilon Bandeira -  J. 16.11.1999).

414 Assim MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000. p. 169.

415 PROTO PISANI, Andrea. L’attuazione dei prowedimenti di condanna. In Processo 
e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 39 e seguintes; CHIARLONI, Sergio. 
Ars distinguendi e tecniche di attuazione dei diritti. In Processo e tecniche di attuazione dei diriti. 
Nápoles: Jovene, 1989. p. 183 e seguintes. Sobre o debate, conferir, entre outros, CARPI, 
Federico. Note in tema di tecniche di attuazione dei diritti. In Processo e tecniche di attuazione dei 
diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 167 e 168; FERRONI, Lanfranco. Considerazioni sulla tutela delle 
situazioni non patrimoniali. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene,
1989. p. 240 a 244.
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de relegar a um segundo plano a discussão acerca da repercussão criminal do 

descumprimento. Aliás, as técnicas de tutela hoje à disposição deixam sem 

sentido buscar a efetividade das decisões no crime de desobediência, com suas 

conhecidas dificuldades práticas.416 Além do que, como se reconhece em boa 

doutrina, a ordem de prisão, no sistema brasileiro nunca poderá partir do juiz da 

causa, como se dá no sistema da common /atv.417 A diferença essencial entre o 

contempt of court do direito americano e inglês e o “crime de desobediência” do 

direito brasileiro e italiano está no caráter eminentemente coercitivo do sistema da 

common law, em oposição à natureza punitiva desses dois.418

“Além disso, a remessa da questão para a esfera penal, segundo pensamos, em 
nada contribui para que ocorra a proteção desejada (...). O indiciamento do desobediente não faz 
com que este se apresse e cumpra a ordem judicial. O enfoque penal, portanto, não cria solução 
para o deslinde da questão (...)” (WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liminares: Alguns aspectos 
polêmicos. In: Repertório de Jurisprudência e Doutrina sobre Liminares, coord. Teresa Arruda 
Alvim Wambier. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1995, p. 165). Com este mesmo raciocínio, 
Ovídio S ilva assinala que “certamente ninguém ignora que a imposição de sanções criminais 
contra o demandado que obedeça ao preceito contido na sentença, vale dizer a ‘penalizzazione ‘ 
dos deveres de natureza privada, que se obtém transformando a condenação em ordem (as 
sentenças condenatórias em mandamentais), ainda não seria suficiente para assegurar a 
realização coativa da almejada prestação in natura das obrigações de fazer infungíveis. O 
destinatário da ordem poderia muito bem preservar na desobediência, preferindo sofrer a sanção 
penal a cumprir a prestação imposta pela sentença, de modo que não restasse ao autor vitorioso - 
não obstante a severidade da conseqüência prevista para o inadimplemento - outra alternativa 
senão conformar-se com as perdas e danos” (SILVA, Curso de Processo Civil, vol. II, op. cit., p. 
328). Vale mencionar o que disse Talamini: “(...) pobre o sistema processual civil que venha a 
apostar todas as suas fichas na sanção criminal: essa será a maior confissão de seus fracasso 
intrínseco” (TALAMINI, Eduardo. Ainda sobre a prisão como “execução indireta”: a criminalização 
da desobediência a ordens judiciais. In: SHIMURA, Sérgio e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
(coords.) Processo de execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 311. Mesmo na Itália, 
onde pouco resta fora da tentativa de penalizar a desobediência, se reconhece que “la tutela 
penale deirinibitoria rimane insufficiente rispetto a quella che sarebbe opportuna” (LIBERTINI, 
Mario. La tutela civile inibitória. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles : 
Jovene, 1989. p. 355).

417 TALAMINI, Eduardo. Prisão Civil e Penal e ‘Execução indireta’, a garantia do
artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal. In: Processo de Execução e assuntos afins, Coord. 
Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 141.

418 Nesse sentido VARANO, Vincenzo. Contempt of court. In Processo e tecniche di 
attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 429.
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4.2.12 M eio s  para  a  o b te n ç ã o  d o  r e s u lta d o  e q u iv a l e n t e . A s  m e d id a s  

NECESSÁRIAS DO § 5o DO ART. 461 DO CPC

Em preliminar, reitere-se ressalva já apontada neste trabalho no 

sentido de constatar que o conceito de tutela específica não se identifica com a 

mesma expressão utilizada no art. 461 do CPC. No Código a tutela específica se 

apresenta como algo antagônico ou pelo menos diverso do “resultado prático 

equivalente”. A diferença, em verdade, se dá apenas pela técnica de atuação de 

qual se valem as duas previsões, mas o é certo é que ambas são hipóteses de 

tutela específica.419

Portanto, tanto quando o juiz impuser multa por ato de contrafação 

de marca comercial (“tutela específica”), como quando determinar a busca e 

apreensão dos produtos utilizados à contrafação para alcançar o resultado prático 

equivalente, estará outorgando ao autor a tutela específica. É dizer: tanto a ordem 

quanto a busca e apreensão outorgam o exato resultado que o autor teria fosse 

possível prescindir do processo.

A distinção entre a “tutela específica” e o resultado prático 

equivalente está tão-somente na técnica de efetivação da medida.420

Também merece atenção a distinção que se faz entre a meios de 

coerção direta e sub-rogatórios. A coerção direta é técnica que se vale 

diretamente de auxiliar do juízo para a realização direito, como ocorre na busca e 

apreensão de marca contrafeita. Sub-rogação é utilizada para que um terceiro, às 

custas do demandado, cumpra a obrigação original.421 É o caso de se determinar

419 No sentido do texto TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa..., 2a. edição, p. 230 e 231.

420 Conferir também DINARMARCO, A reforma da reforma..., p. 224 e seguintes.

421 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. p. 151 e 152.
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que terceiro desfaça fachada que estampa marca comercial alheia, em exemplo 

mencionado na presente tese.

Note-se, no entanto, que auxiliar do juiz não é apenas o oficial de 

justiça, mas qualquer auxiliar que seja nomeado para diretamente fazer cumprir 

(impor) a determinação judicial; são os “officers of the courf’ do direito norte- 

americano.422 Nada impede também que se imponha multa para que um terceiro 

dê conta da obrigação fungível original do demandando. A diferença entre essa 

tutela, atuada em técnica mandamental, e a sub-rogação está no fato de nesta 

última o terceiro atender diretamente ao comando judicial (independentemente da 

vontade do demandado).423

O § 5o do art. 461 estabelece que “para a efetivação da tutela 

específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício 

ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de 

multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, 

desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com 

requisição de força policial”. Primeira conclusão que a doutrina apresenta de forma 

unânime é que a enumeração das medidas não é exaustiva.424

O trabalho apresenta inúmeros exemplos de formas de efetivação de 

uma tutela inibitória ou de remoção do ilícito. Todas, sem qualquer dúvida, estão 

diretamente fundamentadas no art. 461 do CPC, mesmo que não expressamente 

previstas no dispositivo, pois não se trata aí de rol taxativo, como assinalado.

TARUFFO, Michele. L’attuazione esecutiva dei diritti: profili comparatistici. In 
Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 71.

423 Conferir, entre outros, MAJO, Adolfo di. Forme e tecniche di tutela. In Processo e 
tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 32.

424 “As medidas enumeradas no § 5o do artigo 461 são apenas exemplificativas. 
Portanto, outras podem ser adotadas, desde que atendidos os limites da adequação e da 
necessidade”. (WATANABE, Tutela antecipatória e tutela específica..., op. cit., p. 45). No mesmo 
sentido: MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 
48.
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Neste ponto pretende-se apenas ressaltar a afinidade das tais 

medidas necessárias com a efetivação dos provimentos abordados no âmbito da 

propriedade industrial.

Além da imposição de multa, analisada em tópico apartado (v. item 

4.2.11), a primeira medida prevista é a busca e apreensão. Dadas a importância e 

a recorrência da medida no âmbito da efetivação da tutela da propriedade 

industrial, o tema mereceu análise em capítulo próprio (v. item 7.1).

Essa busca e apreensão, no entanto, difere da hipótese seguinte 

concebida pelo § 5o: a remoção de pessoas ou coisas. “Aquela se presta à tomada 

física de um bem corpóreo que é componente da produção do resultado 

específico. Esta serve à retirada forçada de coisa que é obstáculo a tal 

produção”.425 A diferença se aplica a inúmeros exemplos já mencionados nesse 

trabalho. Será busca e apreensão a medida que se defere para que produtos 

comercializados com marcas contrafeitas ou os meios utilizados à produção 

desses produtos sejam apreendidos. Será remoção de coisa a retirada da fachada 

de uma loja que estampe marca comercial alheia, em exemplo também já muitas 

vezes citado.

Já o desfazimento de obra no mais das vezes liga-se à tutela de 

remoção do ilícito, pois se destina “a eliminar os resultados materiais de uma 

atividade indevida”.426 Tal hipótese pode incidir todas as vezes que se determinar 

o desfazimento de objeto produzido em violação a invento patenteado. A 

destruição de marca comercial contrafeita também pode ser contemplada pela 

previsão (v. item 4.7.2).

O impedimento de atividade nociva, por sua vez, não se traduz em 

qualquer medida concreta, mas apenas uma finalidade que se objetiva pela

425 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa..., 2a. edição, p. 273 e 274.

426 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa..., 2a. edição, p. 274.
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imposição de ordem ou mesmo por meio de técnicas executivas. A requisição de 

força policial não se trata de “medida de apoio autônoma”, como se confirmou com 

a nova redação do § 5o, do art. 461 do CPC, pois está sempre “a serviço” de todas 

as medidas necessárias, típicas ou atípicas.427 A busca e apreensão de produtos 

contrafeitos, a remoção da fachada que estampe marca comercial alheia ou o 

desfazimento de objeto produzido com invento patenteado por outro poderão 

sempre ser acompanhadas de “requisição de força policial”, quando assim 

indicarem as necessidades do caso concreto.

Ao lado dessas medidas expressamente previstas pelo § 5o, do art. 

461, como já assinalado, estão todas as outras que possam ser concebidas para a 

efetivação de um provimento emanado com fundamento no dispositivo, como o 

são quase todos os referentes à tutela da propriedade industrial. A efetivação de 

uma inibitória ou de uma ação de remoção do ilícito, entretanto, deve ter sempre 

em conta os princípios do meio mais idôneo e da menor restrição (v. item 4.2.16).

Todas essa considerações aplicam-se indistintamente à inibitória 

sumária e final (v. item 4.6.2).

4.2.13 In t e r v e n ç ã o  jud ic ia l  para  d ar  c u m p r im e n t o  à s  d e c is õ e s  no  â m b ito  

do  D ir e ito  In d u s tr ia l

A tese inúmeras vezes fez referência à imperiosa necessidade de as 

técnicas de efetivação de uma tutela inibitória ou de remoção do ilícito observarem 

os princípios do meio mais idôneo e da menor restrição possível. Assim, uma 

medida não se justifica se não tiver sempre delimitada pela necessidade concreta 

de efetividade e pela subordinação aos mencionados princípios.

TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa..., 2a. edição, p. 275.
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Por tais razões, é sempre com extremo cuidado que se deve cogitar 

de nomear um interventor na administração de uma pessoa jurídica para que dê 

cumprimento à decisão judicial, hipótese que se aborda no presente ponto. Noutra 

ponta, o trabalho já definiu que quase sempre há interesse dos consumidores 

violados num ilícito no âmbito da propriedade industrial. A dimensão dos 

interesses em jogo pode indicar a necessidade de medida extrema para fazer 

valer um provimento judicial.

Na Espanha, S ilvia V ilar fala em administração ou intervenção 

judicial como medida cautelar no âmbito da concorrência desleal.428 Ou seja, 

tendo em conta a necessidade de dar cumprimento a uma medida judicial que se 

presta a inibir ou remover um ilícito concorrencial cogita-se de intervenção.

Essa intervenção, no entanto, não é propriamente uma medida 

cautelar, mas apenas técnica de atuação de um provimento satisfativo.

Eduardo Talamini, observando que no novo artigo 461 “ao lado da 

eficácia mandamental (tendente à ‘tutela específica’, na terminologia da lei), o 

provimento antecipatório do § 3o contém eficácia executiva lato sensu”, conclui que 

entre as providências possíveis com fundamento no § 5o está a “intervenção de 

auxiliar do juízo na administração da empresa, a fim de adotar medidas que
429

vinham sendo descumpridas”- Marinoni, nesse mesmo sentido, observa que “os 

artigos 461 do CPC e 84 do CDC, justamente porque não tipificam as medidas que 

podem ser determinadas pelo juiz, abrem oportunidade à nomeação de um 

terceiro, que pode intervir na administração de uma empresa para fazer o ilícito 

cessar, à semelhança do que ocorre no direito anglo-americano quando se pensa 

na figura do master ou administrator ou ainda do receiver americano pode

428 VILAR, Silvia Barona. Competência Desleal. Valência: Tirant lo Blanch, 1991. p. 
114.
429 TALAMINI, Tutelas mandamental e executiva..., op. cit., p. 150. Em sentido 
próximo WATANABE, Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, 
In: Reforma do Código de Processo Civil, op. cit., p. 45.
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administrar uma propriedade para fazer cessar a poluição, o que, sem dúvida, 

pode configurar uma ‘medida necessária’ na hipótese em que a multa não se 

mostra suficiente para impedir a continuação da atividade ilícita”.430

Assim, com fundamento nessas posições, quando a multa se mostrar 

insuficiente à efetividade um provimento jurisdicional e, além disso, a gravidade do 

caso concreto demandar medida extrema, é lícito ao juiz designar um interventor 

que assumirá a administração da empresa para fazer cumprir a decisão. O 

interventor terá como função fazer cessar os atos de contrafação ou de 

concorrência desleal que estavam sendo praticados pela administração 

destituída.431

MARINONI, Tutela Inibitória..., p. 117.lbi<±, p. 188. Ainda neste sentido, Kazuo 
W atanabe: “O resultado prático equivalente poderá ser obtido, também, através de outros atos 
executivos praticados pelo próprio juízo, por meio de seus auxiliares, ou de terceiros, observados 
sempre os limites da adequação e da necessidade. Em nosso sistema jurídico não há explícita 
autorização para nomeação de terceiro, como o receiver ou master ou administrators ou comittees 
do sistema norte-americano. O receiver americano, em matéria de proteção do meio ambiemte, 
pode ter a atribuição de administrar uma propriedade para fazer cessar a atividade poluidora, de 
desenvolver obra de despoluição e de ressarcimento dos danos resultantes da poluição. A lei 
Antitruste (n° 8.894/94), ao cuidar do cumprimento da obrigação de fazer ou não, fala em ‘todos os 
meios, inclusive mediante intervenção na empresa quando necessária’ (artigo 63), e também em 
‘afastar de suas funções os responsáveis pela administração da empresa que, comprovadamente, 
obstarem o cumprimento de atos de competência do interventor’. O modelo desta última lei sugere 
a possibilidade de adoção de medidas assemelhadas àquelas adotadas pelo sistema norte- 
americano, que prevê as figuras do receiver, master, administrators e comittees. As medidas 
enumeradas no § 5o do artigo 461 são apenas exemplificativas. Portanto, outras podem ser 
adotadas, desde que atendidos os limites da adequação e da necessidade”. (WATANABE, Tutela 
antecipatória e tutela específica..., op. cit., p. 45). Também se refere ao sistema norte-americano 
SILVESTRI, Elisabetta. Problemi e prospettive di evoluzione nell’esecuzione degli obblighi di fare e 
di non fare. Rivista di Diritto Processuale, Padova, n° 1, 1981, p. 43 e TARUFFO, Michele. A 
Atuação Executiva dos Direitos: Perfis Comparatísticos. Revista de Processo, n° 59,1989, p. 75).

431 Estudo amplo sobre essa tema está em obra desse autor (PEREIRA, Luiz
Fernando C. Medidas urgentes no Direito Societário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 
205 e seguintes.
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4.2.14 O CUSTO DA OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE

Na tutela da propriedade industrial muitas vezes apenas a 

designação de um terceiro pode garantir a tutela específica (sentido lato), 

mediante a obtenção do resultado prático equivalente. Já foi visto que a sub- 

rogação é utilizada para que um terceiro, às custas do demandado, cumpra a 

obrigação original.432

Se é necessário que seja veiculado um contra-anúncio para remover 

um ilícito no âmbito da concorrência desleal, no mais das vezes isso se dá por 

intermédio de um terceiro (v. item 4.7). O custo desse terceiro — em atenção ao 

caso concreto — poderá ser adiantado pelo demandado, sob determinação do 

juiz. Um terceiro também poderá ser designado para remover todas as referências 

à marca alheia registrada em produtos ou anúncios produzidos pelo demandado, 

em exemplo já cogitado.

Mais do que isso, o juiz pode determinar medidas expropriatórias — 

no âmbito da antecipação de tutela, inclusive —, para alcançar junto ao patrimônio 

do demandado os valores necessários ao custeio da obtenção do resultado prático 

equivalente.433

Todas essas medidas devem sempre ser concebidas em atenção 

aos princípios do meio mais idôneo e da menor restrição (v. item 4.2.16).

432 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. p. 151 e 152.

433 TALAMINI, Tutela relativa..., 2a edição, p. 295 a 297.
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4.2.15 A OPÇÃO ENTRE A “TUTELA ESPECIFICA” E O RESULTADO PRÁTICO; ENTRE

AS TUTELAS INIBITÓRIA E DE REMOÇÃO DO ILÍCITO. HIPÓTESES NO DlREITO INDUSTRIAL

O primeiro esclarecimento a ser reiterado é que tanto a “tutela 

específica” quanto a “obtenção do resultado prático equivalente”, previstas como 

categorias distintas no art. 461 do CPC, representam ambas modalidades de 

tutela específica.434 No conceito do Código de Processo a distinção se apresenta 

para fixar que para a “obtenção do resultado prático equivalente” o resultado final 

é obtido por intermédio de terceiros. Na “tutela específica” prevista no 461 o 

resultado final é alcançado mediante a própria conduta do demandado. A 

classificação leva em conta o meio para a consecução.435 Ambas as categorias 

indicadas, desde já merece ser esclarecido, estão sempre contidas no material 

que forma a demanda veiculada pelo art. 461 do Código de Processo Civil.

Sustenta M a r in o n i que “os arts. 461 e 84 do CDC excepcionam a 

regra de congruência entre o pedido e a sentença” e, por esta razão, seria 

possível ao juiz conceder um resultado prático equivalente mesmo havendo 

pedido de efetivação da tutela específica da obrigação originária.436 Mais a frente 

sustenta que esta mesma lógica autoriza o “deferimento da tutela de remoção do 

ilícito (executiva) no lugar da tutela inibitória (mandamental) e vice-versa”.437

Razão assiste ao professor paranaense, ainda que as possibilidades 

não pareçam indicar exceção à regra de congruência — parece lícito concluir. É 

que a formulação de um pedido inibitório qualquer, fundado no art. 461, traz, no

434 DINAMARCO, A reforma do Código de Processo Civil, 2. ed., São Paulo: 
Malheiros, 1995, p. 154.

435 TALAMINI. Tutela relativa aos direitos de fazer e de não fazer, 2a. edição, p. 231 e
232. “Na tutela mandamental, o descumprimento sujeita o réu às sanções legais (mula, 
desobediência etc), quanto na executiva impõe seqüência de atos até se alcançar a satisfação 
plena do exeqüente” (LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2001. p. 120).

436 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória, op. cit., p. 123.

437 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória, op. cit., p. 129. A tutela de remoção
do ilícito não é necessariamente executiva lato sensu, conforme já exposto no item 4.7.
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“material que forma a demanda”438, tanto a pretensão do resultado prático 

equivalente quanto a pretensão da tutela específica da obrigação originária. E na 

decisão de procedência já estão implícitas as eficácias mandamental e executiva 

lato sensu.

Não há exceção à regra da congruência, portanto, porque “pode o 

juiz conceder a tutela que considere mais adequada à satisfação da pretensão, 

desde que se contenha na linha do desdobramento natural do pedido" 439 Ou seja, 

como a nova ação do 461 contém natureza híbrida, vale referir, executiva lato 

sensu e mandamental440, pode o juiz, requerida a abstenção do demando, deferir 

uma tutela de remoção do ilícito. É essa natureza híbrida que oferece a opção 

entre os meios coercitivos indiretos (técnica mandamental) e diretos (técnica 

executiva lato sensu).441

A expressão é de MARINONI, Tutela inibitória, op. cit., p. 50.

439 ALVIM, Carreira, Tutela Específica das Obrigações..., op. cit., p. 186.

440 Assim, Eduardo Talamini: “Concedida a tutela típica do artigo 461, acompanha-lhe,
ainda que não expresso no ato decisório, a determinação do emprego de todos os meios ali 
dispostos para a obtenção do resultado específico. Ou seja, desde logo o provimento terá eficácia 
executiva lato sensu e mandamental. A decisão posterior que comine a multa ou defina a forma de 
atuação sub-rogatória apenas estará efetivando a decisão originária”. (TALAMINI, Tutelas 
mandamental e executiva lato sensu..., op. cit., p. 144).Neste mesmo sentido: “Assim, a sentença 
que julga procedente o pleito de tutela específica acolhe, em ato único, os dois pedidos imediatos, 
ou seja, acolhe tanto o pedido mandamental quanto o executivo lato sensu como se fossem um só. 
Não se vislumbra a possibilidade de julgar procedente o pedido mandamental e improcedente o 
executivo lato sensu. A procedência do primeiro implica, necessariamente, a procedência do 
segundo. A sentença de procedência adquire, em único momento, as duas eficácias: a 
mandamental e a executiva lato sensu". (SPADONI, Joaquim Felipe. Aspectos Recursais da ação 
para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. In: Aspectos polêmicos e atuais dos 
recursos cíveis de acordo com a Lei 9.756/98. Coord. Teresa Arruda Alvim Wambie, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999., p. 311). Ainda nesta mesma linha, Marcelo Lima G uerra  reconhece 
que o § 5o, do artigo 461 do CPC, atribuiu “poderes indeterminados para a fixação dos meios 
executivos (sub-rogatórios e coercitivos) mais adequados ao conteúdo do direito a ser satisfeito” 
(GUERRA, Marcelo Lima. Inovações na execução direta das obrigações de fazer e não fazer. In: 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) Processo de execução e assuntos afins. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1998, p. 312).

441 Embora haja quem suponha inviável juridicamente a opção ser exercida pelo jui:
“se o autor tiver pedido a outorga liminar de tutela específica, não cabe ao juiz, em princípio, 
impingir-lhe a tutela equivalente. Esta poderia ser a razão da expressão ‘se procedente o pedido’, 
para deixar claro que apenas na sentença tem o juiz o amplo poder de outorgar ou a tutela 
específica ou impossibilitada esta, o resultado prático equivalente ao inadimplemento” (ALVIM, 
José Eduardo Carreira. Tutela específica..., op. cit., p. 85).
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A regra da congruência se refere ao pedido mediato e imediato. No 

que se refere ao pedido imediato, em relação à natureza da medida, de fato há 

óbice à concessão de providência mandamental se o pedido for executivo lato 

sensu. Entretanto, o art. 461 possui natureza híbrida, a albergar pretensões 

mandamentais e executivas lato sensu. Portanto, se o pedido mediato (bem 

jurídico pretendido) fica estritamente vinculado à regra da congruência, a opção 

entre as técnicas mandamental e executiva lato sensu, quando a ação se veicular 

pelo art. 461, não poderá ferir a regra segundo a qual a decisão fica adstrita ao 

pedido.

Sequer se pode falar propriamente em fungibilidade, pois o juiz não 

concede um pedido pelo outro, pois ambos os pedidos imediatos sempre estão 

contidos, ainda que implicitamente, no pedido mediato que se veicula pelo art. 461 

do Código de Processo Civil.

Similar conclusão quando se fala em sub-rogação de uma obrigação 

(compreendida como uma obrigação que se deseja ver imposta pela tutela 

jurisdicional ao réu) por outra.442 Ainda na propriedade industrial, formulado um 

pedido mediato para que o demandado cesse ato de contrafação de marca 

comercial, o pedido imediato formulado por meio do art. 461 será naturalmente 

híbrido, como foi visto. E, no âmbito deste pedido imediato híbrido, o juiz está 

autorizado a deferir provimento diverso do “originalmente pedido”, sempre em 

atenção ao limite estabelecido pelo material que forma a demanda.

Por tudo isso, se o autor requer a imediata cessação da venda de 

determinado produto por contrafação de marca, pode o juiz determinar que a 

venda prossiga com a cobertura do nome da marca. No mesmo sentido, se o autor 

pede a imediata apreensão dos produtos contrafeitos, pode o juiz, porque “o 

material que forma a demanda” assim autoriza, emanar uma ordem ao demando 

para que cesse a comercialização dos produtos contrafeitos.

442 A expressão é de MARINONI, Tutela inibitória, op. cit., p. 122 e seguintes.
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Não tem relevância, portanto, se o pedido original tratava de uma 

inibitória negativa (cesse a venda do produto contrafeito) e o provimento deferido 

foi uma inibitória positiva (continue a venda, mas com a cobertura do nome da 

marca).443 O que importa mesmo é que haja “a adequação concreta da espécie de 

tutela jurisdicional solicitada”.444

De toda a forma, o juiz haverá sempre de se pautar pelos “princípios 

do meio mais idôneo e da menor restrição possível (v. item 4.2.16), evitando que 

em nome da efetividade da tutela preventiva seja descurada a idéia de que a 

tutela do direito do autor deve ser obtida sem gerar conseqüências desrazoáveis à 

esfera jurídica do réu”.445

4 .2 .1 6  A  OPÇÃO PELA TÉCNICA PROCESSUAL SUBORDINA-SE AOS PRINClPIOS DO

MEIO MAIS IDÔNEO E DA MENOR RESTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE AS

t é c n ic a s . A plic a ç õ e s  d o s  p r in c íp io s  no  D ir e ito  In d u s tr ia l

Definido que a tutela requerida com fundamento no art. 461 autoriza 

o emprego de técnicas mandamentais e executivas, indiscriminadamente, porque 

estão contidas no material que forma a demanda, é preciso definir o critério de 

escolha entre uma e outra. Para além da opção entre técnica mandamental e 

executiva lato senso, está a própria opção entre as modalidades de tutelas 

(técnicas) executivas e mandamentais.

443 Sobre a possibilidade de inibitória em obrigação de fazer: MAJO, Adolfo di. Forme
e tecniche di tutela. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 30.

444 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória..., op. cit., p. 105.

445 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória..., op. cit., p. 116.
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A fundamentar essas escolhas está, antes de tudo, a subordinação 

aos princípios do meio mais idôneo e da menor restrição possível.446 O Direito 

Industrial deve especial atenção à questão, pois a opção por técnica processual 

descolada dos princípios indicados por provocar inúteis paralisações do processo 

comercial e industrial de empresas demandadas. Tanto é assim que o 

mencionado Acordo TRIPS também prevê a necessidade de proporcionalidade 

entre a gravidade da violação e os remédios determinados447.

Antes de tudo é preciso reconhecer, em sentido contrário do que 

supõe parte da doutrina, que a obediência aos princípios mencionados não impõe 

o primado hierárquico da técnica mandamental em face da executiva lato senso.448 

Não parece razoável cogitar-se genericamente de um menor grau de restrição à 

esfera jurídica do demandado pela técnica mandamental em relação à executiva. 

Basta pensar que muito mais grave do que a busca e apreensão de mercadorias 

contrafeitas (mecanismo de coerção direta) é uma ordem para que cessem 

totalmente as atividades da empresa que comercializava outros produtos além do 

eventualmente contrafeitos (mecanismo de indução).

Não se alegue que a hierarquia se impõe porque a técnica 

mandamental apenas induz o cumprimento da decisão, enquanto a técnica 

executiva, como mecanismo de sujeitação, prescinde da vontade do demandado. 

Aceitar a premissa é supor a opção do demandado pelo descumprimento, o que 

não se amolda, sobretudo, à imposição de multa que acompanha a ordem.

446 O professor Marinoni fala no princípio da necessidade: “abrindo-se nos princípios 
do meio mais idôneo e da menor restrição possível, deve orientar as hipóteses de tutela inibitória, 
evitando que em nome da efetividade da tutela preventiva seja descurada a idéia de que a tutela 
do direito do autor deve ser obtida sem gerar conseqüências desrazoáveis à esfera jurídica do réu” 
(MARINONI, Tutela Inibitória..., op. cit., p. 116. [sem grifo no original].

447 Acordo TRIPS, art. 46, 2a. parte.

448 Marinoni destaca que dada as restrições de maior relevância que causam ao 
demandado e em atenção ao princípio da menor restrição possível, a técnica executiva somente 
deve preferir à mandamental quando, na análise do caso concreto, a mandamental se apresentar 
insuficiente (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. p. 129). Contra, no sentido do texto, TALAMINI, tutela..., 2a. edição, op. cit., p. 284 e 
seguintes.
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Demais disso, também na técnica de sujeitação haverá certa margem para que o 

demandado elida o cumprimento.

Assim, em tese, hierarquia não há entre as técnicas de coerção 

direta e indireta. Será sempre o caso concreto que deverá indicar a opção entre 

uma e outra técnica, refutando que se deva falar em, sempre e necessariamente, 

mandamentalidade à primeira e executoriedade lato sensu à segunda.

Na análise concreta é necessário que se considere, além dos citados 

princípios, a urgência da medida. Embora Dl Majo sustente que a técnica de 

coerção indireta é mais rápida e eficaz,449 nem sempre é assim. O importante é 

afirmar que ao juiz é lícito optar por uma ou outra técnica sob o fundamento da 

urgência que a hipótese concreta requer.

A essas considerações deve-se acrescentar que no âmbito próprio 

de cada técnica, mandamental ou executiva, há variadas gradações sob o ponto 

de vista da menor restrição ao demandado. E é claro que a opção pela 

modalidade de técnica processual mais idônea passa pela correta eleição da mais 

idônea entre tantas da mesma modalidade.

Por essas razões é que não se pode, entre tantos exemplos 

possíveis, determinar que a indústria que fabrica produtos contrafeitos seja 

interditada se a busca e apreensão bastar à remoção do ilícito. Não se pode 

apreender todos os produtos suspeitos de contrafação se a pretensão é 

meramente probatória, bastando a apreensão de alguns produtos. Não se ordena 

a cessação de toda a atividade industrial se a cessação da fabricação dos 

produtos contrafeitos basta para se evitar a violação de patente de invenção. Fritz 

Baur , tratando de violação de patente, sustenta que não se comina “ao 

demandado a proibição de fabricação ou distribuição a não ser que a

449 MAJO, Adolfo di. Forme e tecniche di tutela. In Processo e tecniche di attuazione
dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 33.
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protegibilidade dos direitos e sua violação se mostrem sobranceiras a qualquer 

dúvida”, pois, caso contrário, medida menos gravosa se impõe, pois o “a 

interferência na esfera do direito da outra parte deve ser a menor possível.450

Enfim, não se pode pré-ordenar hierarquicamente as medidas postas 

à disposição do autor e, sobretudo, à decisão do juízo, pois aí estarão as 

hipóteses concretas a determiná-las, sempre tendo em conta, entretanto, os 

princípios do meio mais idôneo e da menor restrição.

4.2.17 TUTELA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL VIOLADA PELA INTERNET

A Internet, naquilo que concerne à propriedade industrial, facilita a 

contrafação e, além disso, indica uma especial dificuldade de quantificação no 

âmbito do ressarcimento, já extremamente penoso em toda esfera do Direito 

Industrial (v. item. 4.6.6).451 Essas constatações reforçam a necessidade de tutela 

preventiva, inibitória. É o que vem sendo reconhecido em doutrina especializada: 

“A carência de formas preventivas para a tutela da propriedade intelectual é 

redimensionada se considerarmos que boa parte das lesões a tais direitos ocorre 

via Internet”. E conclui o mesmo autor que “a atuação da rede aumenta em 

progressão geométrica os efeitos da violação e a dificuldade de sua quantificação 

indenizatória”.452

BAUR, Fritz. Tutela Jurídica Mediante Medidas Cautelares. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 1985, p. 82 e 103.

451 Nesse sentido: “(...) a dificuldade de se localizar o usuário que dispôs, na Internet,
o conteúdo de obra intelectual protegida e aquele que a copiou sem autorização de seu autor, não 
permite que este, apesar dos meios legais existentes, busque alguma reparação pelo agravo 
sofrido.” (KORNER, João Eurico. Responsabilidade Civil e Internet. Monografia apresentada ao 
Curso de Direito da PUC/PR, abril de 2002. p. 47 e 48).

452 SILVA, Paulo Eduardo da. Tutela inibitória e atuação jurisdicional preventiva.
Dissertação apresenta à Faculdade de Direito da universidade de São Paulo, 2002. p. 169.
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E mais: “a necessidade de conferir-se foros de propriedade 

intelectual à atividade eletrônica tanto mais se impõe quando se sabe que neste 

limiar do terceiro milênio mais duas facetas são acrescidas à Internet: como 

exibidora de filmes e de música digital”.453

Inobstante a constatação, não há propriamente a necessidade de 

criar dispositivos processuais específicos para a tutela preventiva “digital” da 

propriedade industrial. Bastará a construção dogmática aplicar princípios gerais do 

CPC, a serem seguidos pela jurisprudência.454 No entanto, a própria Lei do 

Software (Lei n° 9.609/98), responsável pela disciplina da proteção de propriedade 

intelectual de programa de computador, contém dispositivos que autorizam a 

concessão de inibitórias.455 É claro que além da violação de programa de 

computador, por meio da Internet poderá ocorrer a violação de outras formas de 

propriedade industrial e até mesmo a prática de atos de concorrência desleal.

Aliás, no âmbito da concorrência desleal, modo comum enganoso de 

atração de clientela é se incluir “muitas vezes o nome de uma empresa 

concorrente, para atrair os internautas que a procuram”.456 Aí parece clara a 

hipótese de concorrência desleal (Lei n° 9.279/96, art. 195, III - emprega meio 

fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem). 

Oliveira A s c e n s ã o  confirma que nesses casos praticar-se-ia “um desvio incorreto 

da clientela, em detrimento de concorrentes”.457 A concorrência desleal também

453 MONTENEGRO, Antonio Lindberg. A Internet e suas relações contratuais e 
extracontratuais. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2003. p. 124.

454 Em sentido próximo. WALD, Amoldo. Direito e Internet. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. p. 20.

455 Art. 14: Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação 
para proibir ao infrator a prática de ato incriminado, com cominação de pena pecuniária para o 
caso de transgressão do preceito. (...) § 2o. Independentemente da ação cautelar preparatória, o 
juiz poderá conceder medida liminar proibindo ao infrator a prática de ato incriminado, nos termos 
deste artigo.
456 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da Sociedade da Informação. 
Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 164.

457 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da Sociedade da Informação. 
Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 165.
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pode ser identificada numa oferta eletrônica veiculada pela Internet. Essa oferta 

eletrônica pode ser veiculada no site do ofertante (ad incertam personam) ou 

através de e-mail’s a sujeitos determinados.458 As formas de se inibir tais práticas 

serão vistas a seguir.

Antes disso, porém, vale destacar que hoje se reconhece que o 

nome de domínio ou o endereço eletrônico “deve pertencer ao respectivo detentor 

da marca”.459 Assim, ao titular da marca se assegura que os direitos inerentes não 

sejam violados por registro de domínio.

Constatada a violação de propriedade intelectual em registro de 

domínio, quer porque havia marca registrada no INPI em data precedente, quer 

porque não se registra domínio com nome de personalidade ou marca notória (Lei 

n° 9.279/96, art. 126), ao lesado se apresentam algumas opções para impedir 

preventivamente a contrafação. O mesmo se dá para as hipóteses de 

concorrência desleal antes cogitadas.

A primeira opção que se apresenta é a concessão de tutela inibitória 

(liminar, inclusive), com imposição de multa a ser imposta diretamente ao 

responsável pelo registro indevido do domínio (ou mesmo pelo autor da prática 

concorrencial inquinada de desleal). Nesse sentido, concedeu-se tutela inibitória, 

sob pena de multa diária de dois mil reais, a Gisele Bündchem para que uma 

empresa demandada se abstivesse de usar o nome de domínio 

“giselebundchem.com.br”.460

458 Sobre oferta eletrônica, conferir MARTINS, Guilherme Magalhães. Formação dos
contratos eletrônicos de consumo via Internet. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 147 e seguintes.

459 CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos Jurídicos da Internet São Paulo: Saraiva, p. 22
a 24. Conferir também, SWENSSON, Walter Cruz; NETO Renato Swensson; SWENSSON, 
Alessandra Seino Granja. Direito e Internet. São Paulo: Themis, 2001. p. 21 a 24. Também em 
jurisprudência: TJSP -  Al 202.504-4/8 -  2a CDPriv. -  Rei. Des. Paulo Hungria -  J. 26.06.2001.

460 MONTENEGRO, Antonio Lindberg. A Internet e suas relações contratuais e
extracontratuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 35.

168



Além da abstenção de uso, o autor pode cumular um pedido de 

cancelamento do registro, inclusive com cancelamento liminar, por meio de 

antecipação de tutela.461 Outra opção ainda é a transferência direta ao autor do 

domínio indevidamente levado a registro. Trata-se de aplicar aqui a disciplina da 

ação de adjudicação (v. item 9.1), inclusive com previsão de adjudicação sumária 

antecipada. Ao invés de apresentar pedido de cancelamento (anulatória), tendo de 

esperar o julgamento dessa ação e, num momento posterior, ainda proceder ao 

registro do domínio, simplesmente adjudica-se-lhe diretamente esse mesmo 

registro.462

Em todos esses casos, a efetivação da medida poderia se dar por 

meio de expedição de ofício diretamente ao provedor, para que tire do site o 

registro indevido ou faça cessar a prática de concorrência desleal. Ou ainda, 

muitas vezes é de se supor possível dirigir a demanda em face do próprio 

provedor. Aí a questão merece melhor análise, pois se trata de aferir o alcance da 

responsabilidade desses provedores.

Preliminarmente não se pode confundir provedor de acesso com 

provedor de hospedagem. O primeiro se limita a oferecer o serviço de conexão do 

usuário à rede; o segundo dá suporte e alojamento às páginas ou sites.463 Pode- 

se citar, ainda, o servidor de conteúdo (information providers). Esse último se 

destina a veicular tanto conteúdo próprio como impróprio.464

“(...) Ação cominatória para abstenção de uso e para compelir a ré ao 
cancelamento do registro posterior. (...) Presença dos requisitos exigidos para a antecipação de 
tutela. Inteligência do artigo 461 e § 3o, do Código de Processo Civil. Agravo não provido. (TJSP -  
Al 197.398-4/3 -  10a CDPriv. -  Rei. Des. Quaglia Barbosa -  J. 26.06.2001).

462 Julgado sobre a matéria: TJPR -  Al 0100970-9 -  (20042) -  1a C.Cív. -  Rei. Des.
Conv. Airvaldo Stela Alves -  DJPR. 06.08.2001.

463 MARTINS, Guilherme Magalhães. Formação dos contratos eletrônicos de consumo
via Internet. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 147 e 148.

464 MONTENEGRO, Antonio Lindberg. A Internet e suas relações contratuais e
extracontratuais. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2003. p. 173 e seguintes.
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Com relação aos provedores de hospedagem, parte da doutrina 

sustenta que “(...) é o provedor de serviços que deve demonstrar a real 

impossibilidade de controle do conteúdo nocivo e de identificar o infrator dos 

direitos autorais”. E tal se justifica “porque os hospedeiros possuem interesses 

econômicos na exploração de seus serviços, existindo em contrapartida um dever 

de cuidado (...)”.465

No entanto, na prática é muito difícil demonstrar que o provedor 

tenha condições de controlar conteúdo que não seja próprio. Não por outra razão, 

também se reconhece em doutrina que “o provedor de hospedagem não responde 

pelo conteúdo das mensagens transmitidas pelos sites ou páginas dos usuários, 

salvo quando é notificado judicialmente para retirá-la (...)”.466

A questão é mesmo controvertida. Basta notar que “enquanto os 

norte-americanos excluem os provedores de responsabilidade pelos ilícitos 

cometidos pelos usuários, os ingleses aceitam-na, na condição de editores”.467 Já 

a Lei alemã condiciona a imputação de responsabilidade ao prévio conhecimento 

do conteúdo. A Lei sueca fala em um “dever de diligência na fiscalização dos
li 4RRconteúdos disponíveis em rede [devendo] proceder ao menos por amostragem .

Esse debate provoca interesse quando se trata de imputar 

responsabilidade ao provedor pela violação da propriedade industrial. Não se fala 

aqui em nem mesmo em responsabilidade como pressuposto do dever de

VIEIRA, Miguel Marques e UEBEL, Paulo Antônio. A responsabilidade civil dos 
infratores de direitos autorais na Internet, in Propriedade Intelectual & Internet, coord. Marcos 
Wachowicz. Curitiba: Juruá, 2002. p. 236.

466 MONTENEGRO, Antonio Lindberg. A Internet e suas relações contratuais e
extracontratuais. Rio de Janeiro: Lûmen Juris, 2003. p. 167.

467 MONTENEGRO, Antonio Lindberg. A Internet e suas relações contratuais e
extracontratuais. Rio de Janeiro: Lûmen Juris, 2003. p. 13. Conferir também PALSANI, Liliana 
Minardi. Direito e Internet. São Paulo: Atlas, 2000. p. 79; e ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito 
da Internet e da Sociedade da Informação. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 112 a 115; 153 a 156.

468 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da Internet e da Sociedade da Informação. 
Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 154.
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ressarcir (incluindo culpa), mas de responsabilidade (dever de cuidado) que possa 

fazer com que o provedor seja demandado numa ação inibitória.

Mesmo que se conclua que o provedor (por veiculação de conteúdo 

de terceiro) não tem legitimidade passiva para figurar numa ação inibitória ou, com 

mais razão, numa ressarcitória, é inconteste a efetivação de medidas propostas 

em face do verdadeiro contrafator possa se dar por meio de expedição de ofício 

diretamente a esse provedor. Por isso é que se reconheceu que o provedor de 

hospedagem responde quando é notificado judicialmente para retirar conteúdo 

contrafeito.469

São essas as opções dispostas à proteção preventiva da propriedade 

industrial no âmbito da Internet. Não se deve cogitar de “busca e apreensão de 

site”, como já se decidiu.470 No mundo digital não há o que apreender. Também 

vale referir que se tratam todas de medidas satisfativas em ações inibitórias ou de 

remoção do ilícito. Não se cogita que nessas hipóteses possa-se pensar em ações 

cautelares, como corretamente também já se decidiu.471 Claro que é sempre 

possível invocar a aplicação do princípio da fungibilidade (v. 4.6.13).

MONTENEGRO, Antonio Lindberg. A Internet e suas relações contratuais e 
extracontratuais. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2003. p. 167.

470 TJSP -  Al 156.935-4 -  1a CDPriv. -  Rei. Des. Alexandre Germano -  J. 15.08.2000.

471 “Decisão indeferitória de Medida Liminar para suspender registro de domínio na 
Internet e excluir a introdução de qualquer site na Rede. Providências que, sendo a ação principal 
de cancelamento de domínio na Internet cumulada com Perdas e Danos, são, na verdade, 
antecipação, ainda que parcial, da postulação meritória daquela ação, e poderiam ser 
manifestadas pelo instituto da Tutela Antecipada e não por Medida Cautelar". (TJRJ — Al 
9778/2001 -  1a C.Cív. -  Rei. Des. Binato de Castro -  J. 30.10.2001)
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4.2.18 Q u e s tõ e s  a t in e n t e s  à  le g it im a ç ã o  a tiv a  e pa s s iv a  na  tu te la

PREVENTIVA DO DlREITO INDUSTRIAL. LICENCIADOS E CESSIONÁRIOS

A tese enfrenta agora algumas relevantes questões atinentes à 

legitimidade (pertinência da ação àquele que a propõe e em confronto com a 

contraparte — L ie b m a n ).472 Por certo que o alcance pretendido pelo ponto limita-se 

a aspectos que dizem respeito diretamente aos temas abordados pela tese. Não 

vai além disso.

A legitimidade ativa para a propositura de ação preventiva é do titular 

do direito inerente à propriedade industrial. Essa legitimidade não se liga 

necessariamente à existência de carta patente de invenção ou certificado de 

registro de marca. A legitimidade antecede a atribuição desses títulos pelo INPI — 

ainda que seja pela disciplina complementar da concorrência desleal —, como já 

restou definido (v. item 4.2.21).

No que concerne à legitimação passiva nas ações inibitórias — além 

do responsável direto pelo ato inquinado de ilícito —, podem ser demandados 

todos aqueles que fizeram parte da cadeia produtiva ou de distribuição dos 

produtos contrafeitos,473 independentemente da aferição culposa da relação 

existente. Tanto é assim que § 1o., do art. 42, da Lei de Propriedade Industrial, 

estipula que “ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que 

terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo” 

(violação de patente). Precedentes confirmam o entendimento.474

472 LIEBMAN, Enrico Tullio. Problemi dei Processo Civile. Milano : Morano Editore, 
1962, p. 46. Legitimidade para C hiovenda: “com esta quer significar-se que, para receber o juiz a 
demanda, não basta que repute existente o direito, mas faz-se mister que o repute pertencente 
àquele que o faz valer. Ou seja, que reconheça a identidade da pessoa do autor com a pessoa a 
quem a lei favorece (legitimação ativa), e a identidade da pessoa do réu com a pessoa a quem é 
contrária a vontade da lei (legitimação passiva)” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito 
Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1942, p. 258-259).

473 PALADINI, Mauro. Tutela Cautelare e marchio debole. Rivista di Diritto Industriale, 
parte II, 1997. p. 68 a 70.

474 “Quem vende ou expõe a venda obra reproduzida com fraude, responde 
solidariamente com o contrafator, pelo que correta se afigura também contra ele o endereçamento
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A participação e o grau de culpa existentes são matérias para as 

eventuais ações de ressarcimento.475

Na concorrência desleal, legitimado a agir é o titular do direito 

subjetivo à lealdade de concorrência. Legitimado passivo, obviamente, é todo 

aquele que tenha praticado ato de concorrência desleal lesivo a direito alheio.476 

Ainda nos casos de concorrência desleal, parece que não seria de se excluir a 

legitimidade ativa de associações de consumidores, com o amparo no art 4°., 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.477

É importante apontar a possibilidade de “ampliação do pólo passivo” 

depois de proposta a ação. Não raro ocorrerá que apenas depois de proposta uma 

inibitória — assim como obtida a liminar antecipatória —, será revelada a 

necessidade de mais partes figurarem no pólo passivo. Parece que não se pode 

afastar da necessidade da propositura de outra demanda. A questão, no entanto, 

é melhor no ponto que se enfrentam os limites subjetivos da coisa julgada na 

inibitória, para onde se remete o leitor (v. item 4.2.11).

Tema que merece melhor atenção é o referente à legitimidade dos 

cessionários e licenciados. Os arts. 61 e 139 da Lei n° 9.279/96, tratando 

respectivamente de licença de patente e marca, prevê que “o licenciado poderá

da ação. Recurso provido”. (TJRJ -  AC 2253/97 -  (Reg. 030797) -  Cód. 97.001.02253 -  5a C.Cív. 
-  Rei. Des. Carlos Ferrari -  J. 03.06.1997).

475 SCUFFI, Massimo. Diritto Processuale dei Brevetti e dei Marchi. Milano: Giuffrè,
2001. p. 206-207.

476 AUTERI, P.; FLORIDIA, G.; MANGINI, V.; OLIVIERI, G.; RICOLFI, M.; SPADA,
P.. Diritto industriale -  Propriété intellettuale e concorrenza. Torino : G. Giappichelli, 2001. p. 648.

477 Através do mencionado dispositivo o CDC consagra como princípio a “coibição e
repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a 
concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criação industriais das marcas e nomes 
comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores”. Sobre a 
legitimidade ativa das associações na Itália, conferir AUTERI, P.; FLORIDIA, G.; MANGINI, V.; 
OLIVIERI, G.; RICOLFI, M.; SPADA, P.. Diritto industriale -  Propriété intellettuale e concorrenza. 
Torino : G. Giappichelli, 2001. p. 132.
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ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem 

prejuízo dos seus próprios direitos”.

O licenciado, assim, adquire o direito de gozar os mesmos direitos 

que o titular. Estaria legitimado a agir em nome de direito próprio, portanto.478 Mas 

apenas para os casos de licenciados com exclusividade. A eventual ausência de 

exclusividade merece melhor análise.

A Lei espanhola disciplina a matéria do licenciado sem exclusividade, 

estabelecendo certos requisitos e determinadas condições para o exercício do 

direito de ação nestes casos. Estabelece-se uma ordem de prevalência de 

legitimidade (com exclusividade), dando-se preferência ao titular original de marca 

ou patente.479 Também os franceses só admitem a legitimidade do licenciado em 

exclusividade, além de outros requisitos, como o registro da licença do INPI 

francês (Registre National des Brevets).480 Nada disso está disciplinado na lei 

brasileira.

Nesses casos, é evidente que não tem legitimidade o licenciado sem 

exclusividade para demandar em face de outro licenciado. Há, nestes casos, duas 

hipóteses possíveis. Num primeiro momento — como no direito inglês —, o 

licenciado sem direito a uso exclusivo poderia notificar o titular original para que

Por esse motivo não se pode concordar com o questionamento de Tinoco Soares à 
legitimidade do licenciado sob a alegação de incidência do antigo art. 6o. do Código Civil: Ninguém 
poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Até porque, neste 
caso há autorização legal (SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos 
Conexos. São Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 107).

479 GARCiA, Elena de la Fuente. El uso de la marca y  sus efectos jurídicos. Madrid :
Marcial, 1999. p. 122. O prazo para o exercício deste direito é de três meses: SENDRA, Vicente 
Gimeno. Procedimento de propriedad industrial. In Derecho procesal civil. Parte especial. 2. ed.
2000. p. 292. Na Itália a legitimidade do licenciado não exclusivo é controvertida. Sobre o debate: 
MUSSO, Alberto. Azione di contraffazione ed azione di concorrenza sleale: sulla legitimazione ad 
agire dei licenziatari e dei distributori. Rivista di Diritto industriaie, parte II, 1998. p. 289.

480 SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. Droit de la propriété
industrielle. Paris :Litec, 1996. p. 82 e 83; POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Droit de la propriété 
industrielle. Paris : Montchrestien, 1999. p. 302.
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exerça seu direito de fazer cessar o uso indevido.481 Não exercido, o próprio 

licenciado, porque assim lhe faculta a Lei (art. 61 para patentes, 139 para marcas), 

propõe ele próprio a ação judicial adequada. Mas é claro que a faculdade que lhe 

outorga a Lei não se subordina à prévia notificação do titular. Existe aí, parece 

lícito concluir, uma legitimidade ativa concorrente. A mesma que se outorga aos 

eventuais co-proprietários de patente.482

Entretanto, não se pode desconsiderar o fato de os referidos artigos 

da Lei de Marcas e Patentes disporem que “o licenciado poderá ser investido pelo 

titular de todos os poderes para agir em defesa” da marca ou da patente. Da 

disposição, é possível concluir que o contrato de licença poderá deixar de investir 

o licenciado nos poderes para agir em defesa da marca ou da patente. Ou seja, a 

legitimidade seria concorrente apenas se de outra forma não dispuser o contrato 

de licença, ao qual se subordina a extensão dos poderes outorgados ao 

licenciado. É similar a disciplina do direito comunitário sobre a matéria.483

No entanto, eventual cláusula no contrato de licenciamento que vede 

ao licenciado a tutela da marca ou patente impõe ao titular, obrigatoriamente, o 

ônus de tutelá-las de forma adequada, sob pena de indenizar o licenciado pelos 

danos que lhe causar a contrafação não apropriadamente inibida. Aí tem 

inequívoca pertinência uma prévia notificação do licenciado em face do titular. É o 

ônus de uma disposição como essa no contrato de licença. Qualquer conclusão 

diferente dessa representaria um non-sense lógico, pois outorgaria ao licenciado 

um direito não oponível a terceiro.

481 A disposição britânica exige isso, autorizando a propositura pelo licenciado apenas 
na hipótese de inércia por dois meses do titular. Aí poderia o licenciado agir em ação de 
contrafação “in his own name as if he were a proprietor” (MUSSO, Alberto. Azione di contraffazione 
ed azione di concorrenza sleale: sulla legitimazione ad agire dei licenziatari e dei distributori. 
Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1998. p. 288).

482 Assim também para o direito francês: SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, 
Jean-Luc. Droit de la propriété industrielle. Paris :Litec, 1996. p. 82; POLLAUD-DULIAN, 
Frédéric. Droit de la propriété industrielle. Paris : Montchrestien, 1999. p. 302.

483 “II titolare dei diritto di marchio comunitário è il legittimato naturale a promuovere 
azioni di contraffazione, per quanto, salvo che le clausole dei contratto di licenza non dispongano 
altrimenti” (BENUSSI, Franco. II marchio comunitário. Milão : Giuffrè, 1996. p.157)
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Decorrente dessa mesma lógica, o distribuidor de produtos de marca 

registrada, por exemplo, embora não tenha legitimidade para em nome próprio 

propor as ações em defesa da marca em si, pode, na relação inter partes que tem 

com o titular, buscar o adimplemento da obrigação do titular de tutelar a marca 

que é objeto do contrato de distribuição.

De qualquer forma, não sendo autor da ação inibitória, tem o 

licenciado inegável direito a ser admitido como assistente, com fundamento no art. 

50 do CPC.484 O mesmo se pode dizer em relação ao franqueado, sempre tendo 

em atenção o fixado em contrato.485

É preciso questionar ainda se o cessionário tem legitimidade 

independentemente de ter levado à anotação do INPI o contrato de cessão, em 

especial pelo que dispõe o art. 60, da Lei especial: “As anotações produzirão 

efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação”.486

Como foi visto, na França a legitimidade para agir nestes casos se 

liga à exigência de proceder ao registro da cessão no órgão competente.487 Aqui 

no Brasil vem se decidindo pela exigência da anotação: “o cessionário só tem 

legitimidade se promover anotação de transferência, nas ações contra terceiros

Art. 50 do CPC: Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que 
tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo 
para assisti-la.

485 MUSSO, Alberto. Azione di contraffazione ed azione di concorrenza sleale: sulla 
legitimazione ad agire dei licenziatari e dei distributori. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1998. p. 
294. Sobre a questão no direito italiano e comunitário, conferir também: SCUFFI, Massimo. Diritto 
Processuale dei Brevetti e dei Marchi. Milano: Giuffrè, 2001. p. 202-208.

486 Advirta-se também que “os contratos que visam licenciar a exploração de patentes
necessitam da averbação no INPI também para que possam permitir a remessa de royaltes para o 
exterior e para que haja a dedutibilidade fiscal de que tratam as Leis 3.470, de 1958, 4.131, de 
1962, 4.506, de 1964, e 8.383, de 1991” (GONÇALVES NETO, Alfredo Assis. Manual de Direito 
Comercial. 2a. ed., Curitiba: Juruá, 2003. p. 198).

487 POLLAUD-DULIAN, Frédéric. Droit de la propriété industrielle. Paris: 
Montchrestien, 1999. p. 302.
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infratores”.488 A limitação parece não fazer sentido, pois o terceiro não se obriga a 

não violar patente ou marca do cessionário pela anotação do contrato de cessão, 

pois o dever geral de alterum non laedere nasce a partir da constituição do direito 

do titular original e independentemente de eventual cessão.

Claro que essas considerações não se aplicam às ações de 

nulidade, adjudicação etc., pois aí a legitimidade se resume aos envolvidos na lide 

que versa exclusivamente acerca da titularidade da patente de invenção ou do 

registro da marca. Nas ações de nulidade a legitimidade ativa lega-se 

exclusivamente o interesse legítimo de quem seja “titular de um direito qualquer 

que esteja sendo prejudicado pela patente indevida”;489 na expressão de P o n t e s , 

“os lesados pela patenteação”.490 É a esse legítimo interesse que se referem os 

art. 56 e 173 da Lei n° 9.279/96. Legitimidade passiva tem o detentor dessa 

patente indevida. Cessionários e licenciados poderão intervir como assistentes.491

É claro que as questões referentes à legitimidade passiva da ação de 

nulidade não se confundem com a inequívoca eficácia erga omnes dessas 

decisões.492

488 RTJ 114/1.076-1.080.

489 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Painel sobre marcas, tutela jurisdicional da
propriedade industrial, Anais do V Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1985. p. 39. Ou, 
como quis Gama C erqueira: “os concorrentes do titular do privilégio que se pretende anular” 
(CERQUEIRA, João Gama. Tratado de propriedade industrial. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1982, p. 517).

490 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Atualizado por Vilson Rodrigues 
Alves. Tratado das Ações, tomo IV. Campinas: Bookseller, 1999. p. 207.

491 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Painel sobre marcas, tutela jurisdicional da 
propriedade industrial, Anais do V Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1985. p. 39.

492 SCUFFI, Massimo. Diritto Processuale dei Brevetti e dei Marchi. Milano: Giuffrè,
2001. p. 321.
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4.2.19 O TERCEIRO DE BOA-FÉ NA TUTELA PREVENTIVA NO DlREITO INDUSTRIAL

Como se assinalou no ponto precedente, a regra geral parece ser 

que na questão de marcas e patentes a violação dos direitos inerentes não se 

imputa apenas ao primeiro usurpador, mas a todos que estejam na cadeia da 

contrafação, mesmo aos que utilizem os produtos contrafeitos como meio na sua 

atividade.493 Entretanto, o alcance de uma inibitória ou de uma tutela de remoção 

do ilícito não deve atingir o terceiro de boa-fé que, além disso, faça uso particular, 

doméstico e não comercial do produto supostamente contrafeito 494 O alcance da 

inibitória ou da remoção do ilícito não deve atingir, enfim, o consumidor final.495

E isso vale para excluir esses terceiros de boa-fé do pólo passivos 

dessas demandas, mas também para sustentar que a decisão inibitória não os 

atinge, mesmo quando não figurarem no pólo passivo (v. item 4.2.11). Eventual 

extrapolação desse limite autoriza a tutela do terceiro através de embargos e abre 

a via ressarcitória.

MARCH I, Davide. Esperibilità dei seqüestro brevettuale contro gli acquirenti 
utilizzatori del bene contraffato. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1993. p. 194.

494 Citando disposição do art. 66, 3o. comma, da Lei de Marcas italiana: AUTERI, P.; 
FLORIDIA, G.; MANGINI, V.; OLIVIERI, G.; RICOLFI, M.; SPADA, P.. Diritto industriale -  
Proprietà intellettuale e concorrenza. Torino : G. Giappichelli, 2001. p. 628. No mesmo sentido: 
GIUDICI, Silvia. Osservazione in tema di provvedimenti cautelari. Rivista di Diritto Industriale, 
Parte II, 1996. p. 411. Também no âmbito do direito autoral: FABIANI, Mario. La tutela giudiziale 
dei diritti di autore. II Diritto di Autor, ano LX, 1989. p. 08. Em concorrência desleal SANZO, 
Salvatore. La concorrenza sleale. Pádua : Cedam, 1998. p. 479; MOSCO, Luigi. La Concorrenza 
Sleale. Napoli: Jovene, 1956. p. 279 e 280.

495 Na Argentina, citando jurisprudência, Ramiro Podetti afirma que os produtos
contrafeitos já vendidos não poderiam ser objeto de embargo o secuestro (PODETTI, J. Ramiro. 
Derecho Procesal Civil Comercial y Laborai IV: Tratado de Las Medidas Cautelares. Buenos Aires : 
Ediar, 1956, p. 398.
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4.2.20 A QUESTÃO DA PROVA NA TUTELA INIBITÓRIA NAS HIPÓTESES DO DlREITO

In d u s tr ia l

Desde a parte inicial do trabalho já se referiu que para a tutela 

jurisdicional ser definida como realmente efetiva, também a cognição deve ser 

adequada ao plano direito substancial. A cognição “é instrumento técnico de 

adequação do processo ao direito material”.496 Por isso a importância da 

compreensão daquilo que o direito substancial realmente deve traduzir em objeto 

de cognição no âmbito do processo. Ausente uma relação estreita entre o direito 

material e o escopo da cognição processual, não haverá propriamente tutela 

jurisdicional da propriedade industrial adequada ao plano do direito material, 

repita-se. E a cognição numa inibitória, já está definido, não abarca a discussão 

acerca do dano (v. item 4.2.5).

Delimitar a cognição adequada é, sobretudo, livrar o processo de 

pressupostos impertinentes e, conseqüentemente, de provas inoportunas. Se a 

tutela inibitória na propriedade industrial não se relaciona com o dano, qualquer 

prova que seja produzida para aferição de dolo ou culpa supõe cognição 

inadequada ao direito substancial. Supõe, no que interessa ao ponto, impertinente 

e inadequada produção de prova.

Nesse sentido vale transcrever passagem de M a r in o n i e A r e n h a r t :

Embora dois sejam os elementos da cognição judicial em ação 
preventiva (ameaça e ilicitude), a noção de ilicitude ou não de 
certa conduta é juízo de valor, que depende, via de regra, de mera 
comparação do ato descrito com o ordenamento jurídico. Vale 
dizer, o conceito de ilicitude de uma dada conduta se extrai da sua 
comparação (ainda que hipotética) com as regras existentes no 
ordenamento jurídico — as quais qualificam as condutas como 
lícitas ou ilícitas. Por essa razão, a noção de ilicitude da conduta 
não dependerá de prova, reduzindo-se, no mais das vezes, à

496 MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada. São Paulo: Ed. Oliveira
Mendes, 1998, p. 84.
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análise de uma questão de direito (que, como é cediço, não
497depende de prova).

Embora correta a conclusão, é preciso destacar no texto as 

expressões “por vezes” e “no mais das vezes”. É porque de fato nem sempre se 

pode dizer que a prova estaria dispensada. E tal se dá porque em alguns casos a 

“mera comparação do ato descrito com o ordenamento jurídico” não se verifica 

sem prova.

Do mesmo modo, é com ressalva que se deve tomar a afirmação 

segundo a qual “a ilicitude não necessita de prova, já que é matéria de direito 

sobre o qual o ordenamento processual exime o ônus proband/”.498

É oportuno ao tema retomar antigo debate acerca do conceito de 

direito líquido e certo do mandado de segurança. Em boa doutrina sempre se 

reconheceu que não existe direito certo ou incerto; a incerteza está no fato, que 

poderá ou não estar documentalmente comprovado.499 Já em 1936, na lição do 

Min. Costa Manso , se definiu que, “se é certo o fato, certo será o direito, porque 

certa é sempre a lei”.500

MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de 
Processo Civil. Coord. Ovídio A. Baptista da Silva. vol. 5, tomo II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. p. 113.

498 Nesse sentido, DUARTE, Simara Carvalho. Tutela inibitória do Direito Autoral,
marca e invento. Tese apresentada à Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2001. p. 263.

499 Sobre o debate conferir, entre outros, MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de
segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, “habeas data”, ação direta de 
inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. 22a. edição. São Paulo: Malheiros, 
2000. p. 36; FIGUEIREDO, Lucia Valle. Mandado de Segurança. 2a. ed. São Paulo: Malheiros, 
1997. p. 17; FERRAZ, Sérgio. Mandado de Segurança individual e coletivo: aspectos polêmicos. 3a 
ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 25.

500 DALLARI, Adilson de Abreu. Desvio de Poder na anulação de ato administrativo. In 
Aspectos polêmicos e atuais do mandado de segurança, coord.: Cássio Scarpinella Bueno, 
Eduardo Arruda Alvim e Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 
24.
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E é mediante exemplos que a questão resta ainda mais clara. 

Alegada uma violação de marca notória (a prescindir de registro),501 a matéria de 

defesa pode ser a ausência de notoriedade, a depender de amplo material 

probatório. No plano ideal, a violação de marca notória (“mera comparação do ato 

descrito com o ordenamento jurídico”) dá ensejo à concessão de inibitória. E essa 

questão esta no âmbito do direito. O problema é que a existência da notoriedade, 

no mais das vezes, não prescindirá de prova.

Assim, no âmbito da propriedade industrial serão inúmeros os 

exemplos a reclamar produção de prova para restar realmente “tipificada” o ato 

inquinado de ilicitude. É essa “subsunção do ato ao tipo” que demandará prova. 

Reitere-se apenas que, de fato, prova alguma poderá ser produzida para se aferir 

dano, prejuízo e, conseqüentemente, qualquer avaliação de culpa ou dolo. Quanto 

a isso nada há para ser provado porque a matéria é estranha à cognição que é 

própria de uma inibitória.

Por fim, merece referência o disposto no art. 42, § 2o, da Lei n° 

9.279/96: “ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o 

inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante 

determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de 

fabricação diverso daquele protegido pela patente”.

Para parte da doutrina especializa o dispositivo encerra verdadeira 

inversão do ônus da prova.502 No entanto, parece que o correto mesmo é 

reconhecer que quando o autor apresenta uma carta-patente, com a presunção de 

legitimidade que lhe é própria, cabe ao réu demonstrar fato impeditivo do direito do 

autor (art. 333, II, do CPC).

501 Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos 
do artigo 6o bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza 
de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

502 DANNEMANN, Gert. Da proteção conferida pela patente, Revista da Associação 
Brasileira de Propriedade Industrial, n° 46, mai/jun de 2000, p. 03.

181



4.2.21 A EXISTÊNCIA DA CARTA-PATENTE OU DO CERTIFICADO DE REGISTRO COMO

PRESSUPOSTO DE PROTEÇÃO DE INVENTO OU MARCA. A DISCIPLINA COMPLEMENTAR DA 

CONCORRÊNCIA DESLEAL. ASPECTOS PROCESSUAIS

A necessidade de certa incursão ao direito material infere-se da 

possibilidade de se conceder proteção preventiva a invento ou marca ainda não 

contemplados pela outorga da carta patente ou do registro da marca. Mas o que 

importa ao trabalho são as repercussões do debate no âmbito processual.

O tema possui relevância porque sempre se entendeu que a 

utilização das possessórias subordinava-se à obtenção do “título”, representado 

pela patente ou pelo registro (v. item 3.2).503

Em síntese, é possível dizer que esse entendimento pressupunha 

que o título era requisito do exercício de uma possessória e o simples direito de 

preferência, por carecer de natureza real, não gozava das ações próprias 

outorgadas ao titular da propriedade e, nesse sentido, estariam contemplados, 

quando muito, pela tutela da concorrência desleal, responsável pela proteção aos 

direitos pessoais da propriedade industrial.504

Parte desse debate perdeu o sentido, pois a tutela inibitória é a tutela 

preventiva contra ilícito que não está a serviço apenas dos direitos absolutos.505 

Não se liga ao “título”, portanto.

503 Conferir GONÇALVES NETO, Alfredo Assis. Manual de Direito Comercial. 2a. ed., 
Curitiba: Juruá, 2003. p. 195 a 197.

504 SCHIMDT, Lélio Denícoli. A ação de adjudicação e os direitos de preferência ao 
registro de marca. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 31, nov/dez de 
1997, p. 12.

505 RAPISARDA, Cristina. Profíli delia tutela civiie inibitória. Pádua: Cedam, 1987. p. 
170 a 172; MARINONI, Luiz Guilherme. A tutela inibitória (individual e coletiva), op. cit., p. 380.
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Mas é de se observar a disciplina de direito material.

A Lei n° 9.279/96, mediante o art. 130, estipula que “ao titular da 

marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: (...) III - zelar pela sua 

integridade material ou reputação”. T in o c o  S o a r e s  explica que a disposição quis 

estabelecer de forma clara que “os direitos são praticamente iguais tanto para com 

o titular como para o requerente do pedido, dando-lhes a faculdade de (...) zelar 

pela sua integridade contra toda e qualquer investida de terceiro”.506 O mesmo não 

se verifica no dispositivo similar concernente à patente (art. 42), pois 

expressamente não se outorga proteção a partir do depósito.

Dessas considerações iniciais duas conclusões já são possíveis. No 

âmbito do processo não há qualquer subordinação do uso das inibitórias à 

existência de registro ou carta patente, ao contrário do que se supunha para as 

possessórias. No entanto, no direito material parece que se outorgou especial 

proteção apenas ao titular de patente e ao titular e depositante de marca 

comercial. Ressalva seja feita à proteção que se outorgou à marca notoriamente 

conhecida, a prescindir de depósito ou registro (Lei n° 9.279/96, art. 126). Em 

sentido parecido pode-se falar da proteção que se outorga às marcas de alto
507renome.

É preciso enfrentar, então, a eventual possibilidade de a disciplina 

suplementar da concorrência desleal se prestar à fundamentação de pretensões 

preventivas no âmbito das marcas não depositadas e patentes não definitivamente 

outorgadas, ainda que o tema não se relacione diretamente com o escopo da tese.

506 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São 
Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 216.

507 GONÇALVES NETO, Alfredo Assis. Manual de Direito Comercial. 2a. ed., Curitiba: 
Juruá, 2003. p. 208.
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Acerca da disciplina suplementar, sustenta-se que o uso 

desautorizado de marca alheia é flagrante ato de concorrência desleal,508 aliás, 

afirma-se que todos os ramos da propriedade industrial têm fundamento comum 

na repressão à concorrência desleal.509

O art. 195, da Lei n° 9.279/96, estabelece: “Comete crime de 

concorrência desleal quem: (...) III - emprega meio fraudulento, para desviar, em 

proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”. Em linguagem penal, a tipificação 

do ato de violação de marca não registrada está na disciplina da concorrência 

desleal. É claro que aí se trata da disciplina criminal; mas acertadamente Tinoco 

S o a r es  sustenta que esse dispositivo protege civilmente as marcas não 

registradas.510

Por outro lado, o já comentado art. 209, da mesma Lei n° 9.279/96, 

outorga “tutela processual aos crimes de concorrência desleal”. Conclui-se daí que 

é possível propor uma ação inibitória para inibir a conduta de desvio de clientela 

por meio fraudulento, o que certamente pode se dar por contrafação de marca 

comercial ainda sequer depositada, mas reconhecida no mercado. Raciocínio 

parecido pode ser concebido para a patente, até porque, aquele que se vale de 

invento alheio ainda não depositado no INPI pode comercializar os produtos por 

preços baixos, pois se desconsidera todo o investimento em pesquisa e 

desenvolvimento.

Entre outros, DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrência Desleal, n° 44/45, págs. 
82/83, ed. J. Bushatsky e Edusp, 1975.

509 LEONARDOS, Gabriel F. A proteção jurídica ao nome comercial, ao título de 
estabelecimento e à insígnia no Brasil. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, 
n° 13, nov/dez de 1994. p. 21.

510 SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade 
Industrial. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998, p. 82 e 113. Contra o sentido do texto: “Abstenção 
de ato de perdas e danos -  Propositura quando não vigorava a garantia da propriedade de uso 
exclusivo da marca -  Impossibilidade de pretender-se a proteção legal e, tampouco, a imputação 
de concorrência desleal -  Ação improcedente -  Recurso dos réus provido, restando prejudicado o 
da autora” (TJSP -  AC 83.605-4 -  São José do Rio Preto -  6a CDPriv. -  Rei. Mohamed Amaro -  J. 
30.09.1999-v.u.).
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Portanto, parece que no âmbito do direito material é possível supor a 

incidência de uma disciplina suplementar da concorrência desleal a socorrer 

marcas e inventos ainda não depositados junto ao INPI.

No Direito comparado, vale mencionar que na França se diz que a 

ação de cessação de concorrência desleal é um “complément habituei de l ’action 

em contrafaçorí’,511 Na Alemanha se concluiu que a disciplina do direito de marca 

não é suficiente à tutela adequada, sendo necessária a integração com as normas 

próprias da concorrência desleal.512 Conclusão parecida apresenta a doutrina 

italiana.513 Tratam-se de indícios da validade da incidência de uma disciplina 

complementar da concorrência desleal.

Apesar disso, o certo é que as marcas não depositadas ou os 

inventos desprovidos de carta-patente ficam muitas vezes sem qualquer proteção. 

As restrições que se impõem são no mínimo discutíveis.

Boa parte dos argumentos vincula-se à seguinte premissa: ’’mera 

expectativa de direito que não o autoriza o interessado a impedir a exploração por 

terceiro”.514 A orientação não dissente para a marca comercial: “o comerciante que

511 SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. Droit de la propriété
industrielle. Paris :Litec, 1996. p. 91. Vale consignar que não se considerasse aplicável à 
propriedade industrial a ação de cessação prevista de 1963 na Lei de concorrência desleal 
(BLAUSTEIN, Renée-Virginie. L’action en cessation en materie de brevets d’invention. Gazette du 
Palais, 1984, p. 325).

512 LEHMANN, Michael. Rafforzamento delia tutela del marchio attraverso le norme 
sulla concorrenza sleale. Rivista di Diritto Industriale, parte 1,1988. p. 19 a 33.

513 “Le azione di concorrenza sleale possono comunque servire a supplire lacune nei
rimedi predisposti dalla legislazione brevettuale” (SCUFFI, Massimo. Diritto Processuale dei 
Brevetti e dei Marchi. Milano: Giuffrè, 2001. p. 167). Sobre o tema, conferir ainda: AGHINA, 
Giorgio. La tutela del marchio e la relazione tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale. 
Rivista di Diritto Industriale, parte I, 1970. p. 161 a 182.

514 TJSP -  AC 110.236-4/9 -  7a CDPriv. -  Rei. Des. Júlio Vidal, -  J. 06.12.2000. No
mesmo sentido: “Não comprovado que a patente do produto tenha sido concedida ao autor da 
ação cautelar, não se pode considerar que ele detenha o direito de exclusividade para a 
exploração comercial desse mesmo produto. Simples pedido de concessão do privilégio, formulado 
junto ao INPI, sem a prova do respectivo deferimento ou registro da patente, não confere ao 
requerente o direito de exclusividade. Agravo provido. Decisão unânime. (TJPE -  Al 48324-9 -  Rel. 
Des. Márcio Xavier -  DJPE 05.02.2003).
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não registrou a marca não tem ação em contrafação contra terceiro que se 

apropria do mesmo”.515

Ora, mesmo se reconhecendo que a incidência do sistema atributivo 

do direito à marca (misto, em verdade), não se pode negar que, para além das 

prerrogativas que lhe atribuem o registro (ou simples depósito), a simples 

existência da marca reconhecida no mercado merece proteção. Tanto é assim que 

também quando há tão-somente depósito o argumento da mera “expectativa de 

direito” poderia ser invocado.

Mas isso é mesmo matéria para ser decidida pela doutrina de direito 

material. O importante é mesmo notar que se houver a incidência de regras da 

concorrência desleal às marcas não depositadas e os inventos ainda não 

patenteados — como parece correto supor —, a tutela jurisdicional que se outorga 

é exatamente a mesma que se outorga à marca registrada e à patente.

Antes da reforma do CPC, por meio das possessórias, a incidência 

de uma disciplina suplementar da concorrência desleal relegava ao utente, no 

exercício desse direito de preferência, uma proteção própria (de inferior 

efetividade) dos “direitos pessoais”.516 Hoje, reitere-se, as pretensões fundadas 

tanto em “títulos” como diretamente na disciplina da concorrência desleal podem 

ser veiculadas por ações inibitórias, indistintamente.

Outro argumento que merece atenção é o que se infere da leitura de 

disposição que trata do invento ainda não patenteado. Como já anotado, há 

julgados definindo que o pedido de privilégio não autoriza ao requerente a

515 LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A Lei de Propriedade Industrial comentada. 
São Paulo: Lejus, 1999. p. 272. Conferir também julgado similar citado por SOARES, José Carlos 
Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade Industrial. São Paulo: Jurídica Brasileira, 
1998, p. 129.

516 Sobre o debate conferir: SCHIMDT, Lélio Denícoli. A ação de adjudicação e os 
direitos de preferência ao registro de marca. Revista da Associação Brasileira de Propriedade 
Industrial, n° 31, nov/dez de 1997, p. 12.
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propositura de ação inibitória, sob o fundamento segundo o qual “mera expectativa 

de direito que não o autoriza o interessado a impedir a exploração por terceiro”. Ao 

requerente da patente, por esta mesma posição, restaria apenas “o direito de 

obter indenização pela exploração indevida, entre a data da publicação do pedido 

e a da concessão da patente”.517

Tal disposição decorre diretamente de expressa disposição do art. 44 

da Lei de Patentes: “Ao titular da patente é assegurado o direito de obter 

indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à 

exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da 

patente”.518

Ora, conclusão razoável que se depreende daí é que se há direito à 

indenização no período é porque o ato de quem utilizou indevidamente a patente 

era ilegal. E se o ato era ilegal poderia ter sido inibido, até em atenção à 

prevalência da tutela preventiva em relação à ressarcitória, especialmente no 

âmbito da propriedade industrial (v. item 2.1).

Não se alegue que a existência do direito só será realmente aferida 

no ato de outorga da patente. Tal juízo se insere na avaliação de ilegalidade do 

ato que se faz no âmbito de uma ação inibitória. Não há relação de 

prejudicialidade que pudesse subordinar o julgamento da inibitória ao 

pronunciamento final do INPI, como se reconheceu em jurisprudência.519 Se 

depois houver o indeferimento do pedido administrativo do autor dessa inibitória é 

questão que se põe sob a análise dos limites do julgado (v. item 4.2.9). O lesado

517 TJSP -  AC 110.236-4/9 -  7a CDPriv. -  Rei. Des. Júlio Vidal, -  J. 06.12.2000.

518 Em complemento, define ainda a Lei, no § 1° do artigo: “Se o infrator obteve, por 
qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, 
contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início 
da exploração”. A Lei de Marcas da Espanha, no art. 34.2, tem disposição muito similar para as 
marcas com pedido de registro (GARCiA, Elena de la Fuente. El uso de la marca y  sus efectos 
jurídicos. Madrid : Marcial, 1999. p. 145).

519 TJSP -  Al 80.584-4 -  8a CDPriv. -  Rei. Des. Cesar Lacerda -  J. 06.05.1998.
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(ou o que está sob ameaça de lesão) tem o acesso ao Judiciário garantido pelo 

princípio consagrado no art. 5o, XXXV da CF/88, independetemente do 

esgotamento da via administrativa. Com efeito, T h e o d o r o  J u n io r  já alertava que a 

ação de nulidade não dependia do prévio recurso administrativo.520

Na Itália se outorga tutela preventiva ao mero demandante de pedido 

de patente de invenção ou registro de marca. Para tal se invoca a disciplina geral 

das cautelares, mediante a previsão do art. 700 do CPC italiano, pois a Lei Marca, 

assim como a de Patentes, exige o registro ou a patente para entregar a proteção 

da inibitória.521 A justificativa para tal prerrogativa está, fundamentalmente e 

segundo a melhor doutrina, no reconhecimento que a demora na outorga 

administrativa da patente não pode andar a serviço do contrafator.522 O mesmo 

argumento pode ser invocado aqui no Brasil, sem dúvida.

520 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Painel sobre marcas, tutela jurisdicional da 
propriedade industrial, Anais do V Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1985. p. 39.

521 Sobre o debate acerca da utilização do art. 700 nos casos de marca não 
registrada, ver LECCE, Giovanni. II marchio nella giurisprudenza. Milão : Giuffrè, 1996. p. 135 a 
137; CLEMENTE, Michele. La tutela cautelare dei titolo di rivista come marchio. II Diritto 
dell’informazioni e dell’informatica, n. 7,1991; e GUGLIELMETTI, Giannantonio. La posizione di 
chi ha presentato domanda di brevetto per Marchio, ma non l’abbia ancora ottenuto e la 
concendibilità di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 
1973. p. 291 e seguintes; SORDELLI, Luigi. Provvedimenti cautelari nel diritto industriale, net 
diritto di autore e nella Concorrenza. Pádua : Cedam, 1998. p. 414. Também para o debate do 
art. 700, sob outra ótica; LUCA, Stefano De. Azioni cautelari in tema di brevetti industriali. 
Giurisprudenza di Merito, ano XVIII, parte 1, 1986. p. 317 a 325; e FABIANI, Mario. La tutela 
giudiziale dei diritti di autore. II Diritto di Autor, ano LX, 1989. p. 284 a 296. O mesmo debate no 
campo da concorrência desleal: GUGLIELMETTI, Giannantonio. Atti di concorrenza sleale e 
provvedimenti ex art. 700 c.p.c. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1971. p. 101 e 105.

522 Arts. 81 e 83 da Lei de Patentes (CASUCCI, Giovanni. La Tutela Giudiziaria in
matéria brevettuale in FRANZOSI, Mario, il brevetto: quale tutela? In Quaderni di Giurisprudenza 
Commerciale, 169. p. 26 e 27). No mesmo sentido AUTERI, P.; FLORIDIA, G.; MANGINI, V.; 
OLIVIERI, G.; RICOLFI, M.; SPADA, P.. Diritto industriale -  Propriété intellettuale e concorrenza. 
Torino : G. Giappichelli, 2001. p. 634; GUGLIELMETTI, Giannantonio. La posizione di chi ha 
presentato domanda di brevetto per Marchio, ma non l'abbia ancora ottenuto e la concendibilità 
di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1973. p. 294; e 
SCUFFI, Massimo. La tutela cautelare spéciale in materia brevettuale: attuali orientamenti e 
nuove prospettive suggerite dalla riforma novellistica dei c.p.c. Rivista di Diritto Industriale, ano 
XLI, parte 1, 1992. p. 244 e 245. Sob outra ótica: CARTELLA, Massimo. Richiami su tutela 
cautelare, originalità e confondibilità di ditte e marchi. Rivista di Diritto Industriale, n.2, parte II, 
1995. p. 175 e seguintes.
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Portanto, além da disciplina da concorrência desleal amparar 

pretensões de autores sem marca já depositada e invento sem patente, a própria 

disciplina das marcas e patentes na Lei n° 9.279/96 parece outorgar essa proteção 

que, no âmbito do processo, não tem qualquer diferença para aquela que se 

outorga a quem já tem registro e carta-patente.

É claro que a ausência de registro ou patente impõe uma dificuldade 

maior na aferição dos requisitos próprios à concessão de uma inibitória sumária, 

em especial no campo por vezes tecnicamente complexo da propriedade 

industrial.523 Mas tal não deverá ser óbice à inibitória final ou mesmo à antecipada 

(v. item. 4.6.7).

4.3 Reconvenção declaratória ou adjudicatória em inibitória.

Declaratória incidental

Proposta uma ação inibitória pelo detentor do direito de marca ou 

patente, ao demandado é possível, além de deduzir exceção, reconvir com pedido 

de nulidade do registro ou da patente.524 E esta reconvenção se justifica, 

sobretudo, porque se a nulidade do registro ou da patente se tratar apenas de 

questão prejudicial, os efeitos desse reconhecimento não se projetam para fora do

Com argumentos similares ANHCI, Anali de Oliveira. Registro de Desenho 
Industrial e a antecipação de tutela. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 
47, jul/ago de 2000, p. 51.

524 Sobre esta reconvenção, na Itália: “Se questi può promuovore 1'azione di
contraffazione (...) il terzo può opporre um’azione riconvenzionale di nullità dei bretto sul quale 
1’azione di contraffazione si fonda” (MARZO, G. De. Brevetti per invenzioni industriali. 
Giurisprudenza Costituzionale e Civile, 1990. p. 119). Conferir também ABRIANI, Niccolò; 
COTTINO, Gastone; RICOLFI, Marco. Diritto Industriale. Pádua: Cedam, 2001. p. 92. E na 
França: LARERE, Emmanuel. Deux ou trois choses que nous savons de l’action déclaratoire 
em non-contrefaçon de brevet. Gazette du Palais, 2002. p. 321.
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processo.525 Análogo raciocínio se aplica à ação declaratória de caducidade ou 

decadência apresentada em reconvenção de inibitória.

Nada mais natural que o demandado em ação inibitória que repute 

nulo o registro ou a patente invocada para inibir o seu uso, além de contestar a

ação possa buscar, em reconvenção, o reconhecimento de nulidade desse 

registro ou patente. Também nada obsta que à reconvenção de nulidade se 

cumule também uma inibitória contraposta.526 Se inequívocas as evidências 

apresentadas no pedido reconvencional cumulado, nada obsta que além do 

indeferimento da liminar (ou revogação, se concedido inaudita altera pars), o juiz 

possa suspender o registro ou patente do autor reconvindo e, no mesmo ato, inibir 

o uso pelo próprio autor, tudo em antecipação de tutela. Processualmente óbice 

algum pode ser articulado às hipóteses, é possível concluir.

Poder-se-ia alegar que somente teria legitimidade a essa 

reconvenção de nulidade quem tivesse legitimidade para obter a patente.527 Mas, 

parece que esta não é melhor solução, pois tem legítimo interesse aquele que se 

vê questionado na fabricação e/ou uso de um produto que foi ilegalmente levado a 

registro.528

É possível também pensar em ação declaratória incidental, a ampliar 

o objeto da demanda e emprestar força de coisa julgada material à nulidade

525 LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A Lei de Propriedade Industrial comentada.
São Paulo: Lejus, 1999. p. 304. Assim também na Itália: SENA, Giuseppe. II nuovo diritto dei 
marchi. Milano: Giuffrè, 2001. 3a edição, p. 200; ABRIANI, Niccolò; COTTINO, Gastone; RICOLFI, 
Marco. Diritto Industriale. Pádua: Cedam, 2001. p. 92.

526 Acerca da reconvenção inibitória em ação inibitória, conferir o seguinte julgado:
TJSP -  AC n° 72.706-4 -  5a CCIV -  Rei. Des. Marco César -  J. 11.02.1999.

527 A Lei de Patentes espanhola tem uma disposição neste sentido (AGRA, M. Botana.
La reconvención de nulidad como reacción frente a la demanda por violación de un modelo de 
utilidad. In Actas de derecho industrial. Madrid : Marcial, 1993. tomo XIV. p. 21).

528 Contemplado estaria o dispositivo aplicável: art. 173, Lei 8279/96: “A ação de
nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse”.
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incidentalmente reconhecida na inibitória.529 Note-se, entretanto, que a anulação 

ou declaração de nulidade de registro de marca ou patente reclamam o INPI no 

pólo passivo, inclusive com deslocamento da competência para a Justiça Federal, 

como já abordado. Como o juízo cível não julga a ação ordinária

(anulatória/declaratória), também não terá competência para julgar reconvenção 

ou ação declaratória incidental.

Entretanto, numa ação inibitória proposta na justiça estadual, nada 

importa que se reconheça incidentalmente a nulidade do registro de marca, como 

questão prejudicial, pois o reconhecimento de nulidade incidenter tantum não 

acarreta a formação de litisconsórcio necessário-unitário. Só a declaratória

incidental implicaria deslocamento da competência (v. item 9.5).

Embora sejam inegáveis as diferenças entre ação declaratória

incidental e pedido reconvencional declaratório, “em geral, porém, as

conseqüências práticas da distinção são pequenas”.530 Portanto, ressalvadas as 

condições e os requisitos próprios previstos no CPC, o demandado em inibitória 

poderá deduzir tanto a reconvenção quanto a declaratória incidental, a ampliar a 

demanda ou trazer para o âmbito da coisa julgada a questão prejudicial.

É preciso apenas ressaltar que à reconvenção declaratória em ação 

inibitória podem ser agregados pedidos outros de natureza diversa, como inibitório 

ou mesmo ressarcitório. Isso, por certo, não é possível em declaratória incidental,

Art. 5o. Se, no curso do processo, se tornar litigiosa relação jurídica de cuja 
existência ou inexistência depender o julgamento da lide, qualquer das partes poderá requerer que 
o juiz a declare por sentença. Vale referir a seguinte observação: “estranhamente, ao contrário do 
que ocorre no direito de patente (§ 1o., do art. 53), o legislador não menciona a possibilidade de 
argüição da nulidade da marca, a qualquer tempo, como matéria de defesa. No entanto, inexiste 
razão para que assim não se proceda, de forma que, ou por analogia com o direito de patente, ou 
por força do disposto no art. 40. do Código de Processo Civil, também deve ser aceita a 
possibilidade de alegação de nulidade de marca como matéria de defesa” (LOUREIRO, Luiz 
Guilherme de A. V. A Lei de Propriedade Industrial comentada. São Paulo: Lejus, 1999. p. 303).

530 LOPES, João Baptista. Ação declaratória. 4a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
p. 122.
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limitada sempre à mera declaração da questão prejudicial, outorgando-lhe a 

eficácia da coisa julgada.531

Também vale lembrar que a declaratória incidental pode ser proposta 

por qualquer das partes. Assim, se em contestação a uma ação inibitória o 

demandado apresenta um registro de marca para refutar a pretensão de inibição 

(registro contraposto e conflitante), ao autor é lícito deduzir uma declaratória 

incidental para decretar a nulidade daquele registro apresentado. Possível até 

mesmo tutela antecipada nessa declaratória incidental, com a suspensão do 

registro do demandado.

Pelas mesmas razões, também não se descarta que em face de uma 

ação inibitória se apresente em reconvenção uma ação de adjudicação, nos 

termos dos arts. 49 e 166, da Lei n° 9.279/96 (v. item 9.1). Como será visto, a 

ação de adjudicação cria o atalho a quem se viu lesado pelo indevido registro de 

sua marca comercial ou invento. No lugar de propor uma ação de nulidade do 

registro ou patente ilegalmente efetivados (mera questão prejudicial nesta ação), 

para depois do julgamento de procedência, requerer administrativamente o novo 

registro ou patente, na ação de adjudicação o autor é diretamente "investido nos 

direitos que advinham do título outorgado ao usurpador".

Ora, se o verdadeiro titular de uma marca ou invento se vê 

demandado em inibitória pelo usurpador que ilegitimamente obteve o registro ou a 

patente, nada mais justo que, além de contestar a inibitória, se apresente uma 

ação de adjudicação em reconvenção. Ao final, além da improcedência da 

inibitória, poderá obter a adjudicação direta do registro ou patente, desde que 

preencha os demais requisitos da adjudicatória, em especial a legitimação para 

agir.

531 LOPES, João Baptista. Ação declaratória. 4a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
p. 132.
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E mais, nada obsta também, como já indicado, que além da ação de 

adjudicação, cumule-se em reconvenção também uma ação inibitória. Nessa 

hipótese o demandado, ao final, além de obter a adjudicação direta e o 

reconhecimento da improcedência da demanda inibitória, poderia impedir que o 

ex-titular seguisse utilizando a marca ou a patente adjudicadas. Além disso, uma 

reconvenção como essa abre espaço para a concessão de inibitória antecipada 

em favor do demandado original, supostamente o verdadeiro titular.

É claro que tais considerações estão exclusivamente no âmbito das 

possibilidades que o processo oferece, sem qualquer ponderação acerca da 

inequívoca atenção que sempre estará a merecer um registro ou patente 

validamente outorgados pelo INRI, o que sempre há de se presumir.

4.4 Cumulação de inibitória com ressarcitória. Julgamento

ANTECIPADO DA TUTELA INIBITÓRIA

Todas afirmações acerca da prevalência da tutela preventiva no 

âmbito da propriedade industrial não implicam desimportância do ressarcimento 

nessa esfera (v. item 8.1). Muito só poderá ser resolvido no âmbito da tutela 

ressarcitória, pois nem sempre se consegue inibir o ilícito antes da primeira 

manifestação. E essa parte do ilícito que não foi inibido e se transformou em dano, 

prejuízo, é material para a tutela ressarcitória, sempre. E esse ressarcimento, 

além da disciplina geral do Código Civil sobre responsabilidade civil, está também 

expressamente previsto no art. 209, da Lei n° 9.279/96.

Havendo anúncio e comercialização de produtos com marcas 

contrafeitas, o autor pode requerer a imediata inibição da atividade de natureza 

continuativa. Além disso, poderá cumular um pedido de remoção ilícito, para que 

se remova a situação de ilicitude provocada pela contrafação. O deferimento de
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ambos os pedidos cumulados, inibitório e de remoção do ilícito, por certo não 

compreenderá os eventuais prejuízos causados durante o período de violação que 

anteceder a efetivação do provimento inibitório e de remoção do ilícito. Esse 

período gerador de danos deverá ser resolvido em tutela ressarcitória, ainda que 

na forma específica.

Todos esses pedidos cumulados têm requisitos e pressupostos 

próprios e que não se confundem. A inibitória pode ser deferida e indeferido o 

ressarcimento, pois não são demonstrados os prejuízos, como, aliás, já se 

reconheceu em jurisprudência.532 Por outro lado, a inibitória poderá ser indeferida 

— porque não demonstrado risco de repetição do ilícito —, mas procedente a 

ressarcitória, ante comprovação dos prejuízos provocados no período que 

antecedeu a propositura da ação.533 Até porque, “na cumulação de ações, são 

várias as ações que se cumulam no mesmo processo, quando cada uma delas 

bem poderia constituir objeto de um processo distinto ou de uma distinta relação 

processual”.534 É caso das ações inibitórias, de remoção de ilícito e ressarcitória 

no âmbito da propriedade industrial, nos termos do exemplo mencionado e de 

tantos outros similares que se podem inferir.

Interessa agora notar que a ação inibitória, como já está 

devidamente demonstrado, prescinde da discussão acerca do elemento culpa, a 

cognição é restrita à verificação de licitude ou ilicitude do ato atacado. A instrução 

processual é, por esta razão, muito mais restrita numa inibitória do que numa ação 

ressarcitória, com instrução restrita especificamente à prova do ilícito.

532 TJSP -  AC n° 218.976-1 -  8a CCIV -  Rei. Des. Felipe Ferreira -  J. 03.04.1995;
TJSP -  AC n° 26.987-4 -  1a CCIV -  Rei. Des. Paulo Menezes -  J. 17.03.1998; TJSP -  AC n° 
48.480-4 -  9a CCIV -  Rei. Des. Brenno Marcondes -  J. 23.02.1999; JTJ 126/193.

533 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória..., p. 140.

534 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil, São Paulo :
Max Limonad, 1962. vol. II. p. 193.
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Na propriedade industrial a questão se apresenta de forma 

claríssima. Ainda no mesmo exemplo da contrafação de marca comercial, 

havendo cumulação com ação de ressarcimento, a procedência da inibitória se 

vincula apenas à comparação do ato inquinado “(ainda que hipotética) com as 

regras existentes no ordenamento jurídico — as quais qualificam as condutas 

como lícitas ou ilícitas. Por essa razão, a noção de ilicitude da conduta não 

dependerá de prova, reduzindo-se, no mais das vezes, à análise de uma questão 

de direito (que, como é cediço, não depende de prova)”.535 Por outro lado, a 

ressarcitória, além do dever de apurar responsabilidade (culpa + nexo de 

causalidade), tem na sua esfera de cognição o intrincado campo da aferição do 

quantum indenizatório na contrafação de marca.

Nessa hipótese, o pedido inibitório estará maduro para julgamento no 

curso do processo que deverá se arrastar ainda por um bom tempo para a 

elucidação do pedido ressarcitório, a demandar instrução dilatória.536 É para casos 

como esse que se concebeu o § 6o, do art. 273: “A tutela antecipada também 

poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela 

deles, mostrar-se incontroverso”.

Mesmo antes da Lei n° 10.444/2002, responsável pela nova redação 

do § 6o, já era cogitar de tutela antecipada em relação à parte incontroversa da 

demanda, como se configura no exemplo citado para o pedido inibitório.537 Agora 

o Código de Processo Civil contempla expressamente a hipótese.

Retomando o exemplo, estando o pedido inibitório maduro para ser 

julgado, o juiz deve antecipar a decisão inibitória (em cognição exauriente,

535 MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de 
Processo Civil. Coord. Ovídio A. Baptista da Silva. vol. 5, tomo II. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. p. 113.
536 MARINONI. Tutela Antecipatória e Julgamento Antecipado. 5a. edição. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 204.
537 Conferir DORIA, Rogéria Dotti. A tutela antecipada em relação à parte 
incontroversa da demanda. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 90 e seguintes.
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ressalta-se) e seguir a instrução apenas em relação ao ressarcimento dos danos 

causados no período que antecedeu a inibição (liminar ou mesmo por meio do 

novo § 6o).

Discussão à parte diz respeito à unicidade da decisão, para se aferir 

a possibilidade de julgar antecipadamente a inibitória, no lugar de “apenas” proferir 

a inibitória antecipada (também em cognição exauriente), como expressamente se 

autoriza pelo novo § 6o, do art. 273. Parece que, ao contrário do direito italiano, a 

rigidez do procedimento brasileiro ainda não autoriza solução mais ousada, pelo 

que se deve mesmo considerar o julgamento do provimento inibitório maduro 

como antecipação de tutela.538

Importante notar que uma inibitória antecipada está sempre a 

demandar periculum e fumus (v. item 4.6). No caso da inibitória já madura para 

julgamento não se fala mais em periculum ou mera verossimilhança, pois a 

decisão se dá em cognição exauriente.539

Por fim, também é importante consignar que a antecipação com 

fundamento no § 6o. do art. 273 não se relaciona apenas com pedidos cumulados, 

mas também com a parte incontroversa de um pedido cumulado.540 Assim, além 

da inibitória, parte do pedido ressarcitório também pode estar madura para 

julgamento na cogitada hipótese de contrafação (danos materiais direitos) e parte 

ainda demandar dilação probatória (danos materiais indiretos ou morais). Também 

nesses casos aplica-se a nova disposição (v. item 8.6).

538 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. São Paulo: Malheiros
Editores, 2002, p. 96.
539 DIDIER JR., Fredie. Inovações na antecipação dos efeitos da tutela e a resolução
parcial do mérito. Revista de Processo, n° 110, São Paulo, 2003, p 238.

540 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. São Paulo: Malheiros
Editores, 2002, p. 95.
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4.5 Tutela inibitória e condenação para o futuro no D ireito Industrial

Pontes de Miranda, tratando de concorrência desleal, afirmava que 

era difícil, “porém não impossível, que se possa intentar ação de condenação pelo 

dano futuro”.541 É realmente difícil imaginar a hipótese, mas o importante é que 

não se pode confundir a inibitória no âmbito da propriedade industrial com a 

condenação para o futuro.

Quando a tese abordou os limites temporais da sentença inibitória (v. 

item 4.2.9.2), restou claro que a questão não se resolve na condenação para o 

futuro. No exemplo mencionado naquele ponto, ou seja, se um demandado 

voltasse a descumprir uma ordem de não utilizar marca alheia que, num primeiro 

momento, tivesse acatado, não estaria numa condenação para o futuro a solução 

do problema. A confusão se dá porque Chiovenda e Calamandrei supunham que 

a condenação para o futuro era um processo preventivo.542 Mas hoje se 

reconhece que a condenação para o futuro não é idônea para prevenir o ilícito, “já 

que pressupõe a própria violação do direito; é por isso que se trata de uma 

condenação, tutela completamente incapaz de propiciar prevenção”.543

A doutrina portuguesa reconhece a distinção quando trata da ação 

de inibição no âmbito da concorrência desleal: “Se bem que se trate de condutas 

que ainda não tiveram lugar, a acção que imporá a condenação não é uma acção 

de condenação in futurum. Não se pretende uma decisão que projecte os seus 

efeitos para o futuro, pretende-se inibir algo que ainda não aconteceu”.544

541 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Atualizado por Vilson Rodrigues 
Alves. Tratado das Ações, tomo V. Campinas: Bookseller, 1999. p. 266.

542 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, op. cit., p. 212 e 213.

543 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, op. cit., p. 135. Sobre a distinção,
conferir SALVI, Cesare. II risarcimento dei danno in forma specifica. In Processo e tecniche di
attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 588 e 589.

544 COSTA E SILVA, Paulo. Meios de reação civil à concorrência desleal. In:
Concorrência Desleal. Coimbra : Almedina, 1997. p. 107.
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Imaginar que a condenação para o futuro tenha incidência no âmbito 

da tutela da propriedade industrial é aceitar a ineficácia da tutela preventiva. É 

aceitar que, por exemplo, a indevida utilização de marca seja autorizada mediante 

o posterior pagamento, a ser previamente ajustado numa condenação para o 

futuro.545 Por tudo isso que é realmente difícil, como supôs Pontes de M iranda, 

imaginar uma condenação para o futuro no âmbito da propriedade industrial.

4 .6  A  TUTELA INIBITÓRIA ANTECIPADA EM DlREITO INDUSTRIAL

4.6.1 Primeiras Considerações

A princípio não é demais ressaltar que tutela inibitória sem a 

possibilidade de antecipação de tutela não faz o menor sentido. Retirar da 

inibitória sua fase liminar sumária é castrá-la naquilo que lhe outorga maior 

efetividade. A inibitória sem a possibilidade de liminar é uma cominatória 

relativamente aprimorada. Se como observou Frisina, a antecipação é um 

elemento técnico inerente à própria estrutura da tutela, com muito mais razão na 

inibitória.546

A tutela antecipada na inibitória não constitui exceção à regra 

segundo a qual o normal é que só a sentença ou, como sustentam muitos, com a 

última palavra do Judiciário é que a esfera de direito das pessoas possa ser 

invadida.547 Na inibitória, a exceção é que se espere até a última palavra do

545 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória, op. cit., p. 128. No mesmo sentido
DUARTE, Simara Carvalho. Tutela inibitória do Direito Autoral, marca e invento. Tese apresentada 
à Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2001. p. 320.

546 FRISINA, Pasquale. La tutela antecipatoria, profili funzionali e strutturali, Rivista di 
Diritto Processuale, p. 364.
547 DINAMARCO, Cândido Rangel. Momento da eficácia da sentença constitutiva, op.
cit., p. 13.
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Judiciário para que se proceda à “invasão da esfera alheia de direitos”. O preceito 

universal é a inibitória antecipada.

Basta notar como resta sem muito sentido falar em ameaça de ilícito 

como pressuposto da inibitória, se essa ameaça só pudesse ser debelada ao 

momento da prolação da sentença. Em passagem já  citada, F r ig n a n i, entre 

outros, sustenta que se a inibitória não fosse capaz de impedir o ilícito ainda não 

praticado a finalidade do instituto estaria traída, “frustrando-se sua função 

primordial no ordenamento”.548 Com absoluta certeza é da liminar a 

responsabilidade de impedir o ilícito e, portanto, resguardar a função primordial do 

ordenamento.

E no Direito Industrial essa constatação tem especial relevância, 

como intuitivamente se infere dos temas enfrentados ao longo do trabalho. Em 

feliz expressão se diz que “a propriedade intelectual é campo fecundo para a 

tutela antecipatória”.549 Ricardo P in h o , autor de trabalho sobre antecipação de 

tutela em matéria de propriedade industrial, entende, com razão, que a 

antecipação de tutela interesse a todos, mas especialmente àqueles que 

dependem de uma medida judicial para ver cessada uma “contrafação de seu 

produto patenteado ou de sua marca registrada, um ato concorrencial desleal
 ̂ yj 550

No direito inglês chega-se a afirmar que é mesmo raro uma ação 

judicial no âmbito da propriedade industrial que não seja antecedida de uma

548 FRIGNANI, Aldo. L ’injunction nella commom law e 1’inibitoria nel diritto italiano. 
Milão : Giuffrè, 1974. p. 415 e seguintes.

549 FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Propriedade Intelectual, Tutela Antecipatória 
Genérica e Específica. Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1996. p. 116.

550 PINHO, Ricardo. A antecipação de tutela nas ações em matéria de propriedade
industrial. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 19, nov/dez de 1995, p. 
03.
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liminar (preliminary injunction).551 0  art. 99, do Regulamento 40/94 da 

Comunidade Européia, também vale citar, obriga os Estados membros a 

aplicarem medidas liminares na defesa dos direitos de marca e patente.552 Em 

Direito Industrial a importância da liminar antecipatória é tanta que a legislação de 

marcas e patentes italiana se preocupou em conceber apenas a inibitória sumária. 

Até hoje doutrina e jurisprudência italiana debatem, sem muito sucesso, a 

natureza da inibitória final (v. item 4.2.9). É o reconhecimento de que a tutela 

efetiva da propriedade industrial está intimamente relacionada à fase antecipada 

da inibitória.

M a r in o n i também põe em destaque a inefetividade de uma inibitória 

no Direito Industrial que não contivesse a fase antecipatória:

Obrigar o titular de uma marca comercial, ou de uma patente de 
invento, a esperar dois ou três anos para obter a tutela que pode 
impedir a continuação ou repetição do ilícito, é conferir àquele que 
pratica o lícito exercício do ilícito, principalmente quando se 
percebe que o objetivo do titular de uma marca ou invento é, 
acima de tudo, a tutela da integralidade da marca ou do invento, e 
não a mera reparação do dano.553

Assim, todos os pressupostos da inibitória final estudados no 

presente trabalho devem ser transpostos à fase antecipatória da medida, 

reavaliados a partir da incidência dos particulares requisitos da tutela antecipada.

Desta forma, como a efetivação da liminar também não difere da efetivação da

inibitória final, nesse ponto não se repetirá o que já foi dito sobre o tema (v. item 

4.2.12). A compreensão dessa abordagem é fundamental à efetividade da medida, 

pois a vinculação da antecipação de tutela a critérios que não dizem respeito à 

natureza da inibitória pode lhe retirar a real efetividade.

551 MERKIN, Robert. Copyright, designs and patents: the new law. London: Longman,
1989. p. 100. Também sobre o tema CORNISH, William; DAVID, Llewelyn. Le contentieux de la 
contrefaçon de brevet en Grande Bretagne. In Mélanges offerts à Dieter Stauder. Strasbourg: 
Presses Universitaires, 2001. p. 42.

552 SCUFFI, Massimo. Diritto Processuale dei Brevetti e dei Marchi. Milano: Giuffrè,
2001. p. 220.

553 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória, op. cit., p. 69 e 70.
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Fundamentalmente não há diferença entre os requisitos exigidos à 

concessão de uma inibitória antecipada e de uma liminar antecipatória em ação de 

remoção de ilícito (v. item 4.7.3). O que for dito em relação à inibitória estará dito 

em relação à remoção do ilícito, portanto.

Por fim, como mero argumento de reforço, não é de se desprezar 

que no campo do Direito Industrial a sustação imediata dos atos de contrafação ou 

de desleal concorrência poderá induzir em muitos casos uma rápida saída por 

transação.554

4.6.2 NÃO HÁ DIFERENÇA SUBSTANCIAL ENTRE A TUTELA INIBITÓRIA ANTECIPADA

E FINAL

Boa parte da doutrina provoca uma distinção entre o provimento 

antecipatório e final que parece não se justificar. Essa distinção estaria 

determinada pela carga cognitiva própria de cada provimento (liminar ou final).555 

Muito dessa posição liga-se à idéia de ausência de satisfatividade dos 

provimentos liminares. Para essas posições, como o provimento antecipatório é 

sempre sumário e a satisfatividade se vincula exclusivamente ao provimento final, 

não faria sentido supor que liminar e sentença tivessem a mesma eficácia. A 

liminar seria sempre atuada por técnica mandamental, apenas para “garantir o 

resultado útil do processo principal” (v. item 3.3).

554 É o que se diz na Itália: PIZZIRUSSO, Gerardo. Alcune osservazioni, in tema di 
concorrenza sleale, sull’inibitoria provvisoria e sulla pubblicazione dell’ordinanza emessa ex art. 
700 c.p.c. Giurisprudenza di Merito, parte 1, s.d. p. 26.

555 ”A sentença que decreta o despejo contém eficácia, preponderantemente, 
executiva. Se cautelarmente, o juiz determina o despejo (rectius: desocupação do imóvel), a 
eficácia típica da sentença (satisfativa) no procedimento de despejo não se transmite à cautelar, 
que permanece com eficácia mandamental.” (MARINS, VICTOR, Tutela cautelar..., op. cit., p. 128).
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Nesse mesmo sentido, a decisão sumária nunca se pronunciaria 

propriamente acerca do mérito. Assim, não seria possível supor que um 

provimento liminar tenha a mesma natureza de um final, campo exclusivo da 

decisão sobre o mérito.556

Em verdade, a inibitória antecipada julga o mérito, ainda que em 

cognição sumária e, por isso, provisoriamente. A tutela antecipada em ação 

inibitória é um provimento eminentemente satisfativo, porque antecipa exatamente 

o mesmo provimento inibitório final. O autor que obtém uma inibitória sumária 

antecipada que faça cessar a contrafação de uma marca comercial — em decisão 

provisória sobre o mérito —, obtém um resultado que é exatamente o mesmo que 

ele poderá obter ao final da inibitória. A inibitória antecipada, na conclusão de 

quem escreveu sobre o tema no Direito Industrial, antecipa a mesma inibitória que 

deverá advir da sentença definitiva.557

Assim, ao contrário do que pensam alguns que se preocuparam com 

a matéria — inclusive no âmbito do Direito Industrial —, a inibitória antecipada não 

discrepa teleologicamente da inibitória final.558

Noutra ponta há quem sustente que a tutela antecipada não antecipa 

nunca a tutela final, mas apenas efeitos que lhe são próprios.559 A inibitória 

antecipada a impedir contrafação estaria antecipando apenas efeitos da inibitória 

final. Outra vez é preciso discordar. Quando o art. 273 fala em antecipar os efeitos

556 Sobre o tema, conferir as críticas à posição em SILVA, Ovídio Baptista da.
Decisões Interlocutórias e Sentenças Liminares. Revista de Processo, n° 61, São Paulo, 1991, p 
11.

557 FERRARA Jr., Francesco. Brevi riflessioni sulla sentenza di inibitória nel corso
dei giudizio di violazione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o per marchi di impresa.
Rivista di Diritto Industriale, parte 1,1961. p. 13

558 Presumindo a diferença teleológica PESCE, Angelo. La pretesa impugnabilità
deirinibitoria nel processo per violazione di brevetto d’invenzione. Giuriprudenza, parte 1,1967.

559 ZAVASCKI, Teoria A. Medidas cautelares e medidas antecipatórias: técnicas
diferentes, função constitucional semelhante. In: G io rg is , José Carlos Teixeira.(org.) Inovações do 
Código de Processo Civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996, p. 39. Ressalte-se que o autor 
fala aqui em antecipação de tutela em ações declaratórias e constitutivas.
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da tutela, adverte Dinamarco “antecipa-se a própria tutela (...) que é um valor em 

si mesma e não se confunde com ato processual que a antecipa” .560

Enfim, é preciso reconhecer que a inibitória antecipada e a final 

possuem a mesma característica substancial, como ensina Frignani.561 A 

diferença está tão-somente na carga cognitiva própria de cada uma. Frignani 

explica que a inibitória prowisoria é sussidiaria da final, antecipando seus efeitos. 

Na sentença da inibitória final, a inibitória sumária poderá ser assorbita, 

transformata ou mesmo revocata.562

4.6.3 Requisitos para a concessão da inibitória antecipada

4.6.3.1 Relevante fundamento da demanda e justificado receio de

ineficácia do provimento final

É preciso partir do Código de Processo Civil. O art. 461 do CPC, 

fundamento expresso da tutela inibitória, subordina a concessão da inibitória 

sumária à seguinte conjugação: “relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final” (parágrafo terceiro).

O trabalho foi exaustivo em demonstrar que a propriedade industrial 

liga-se indissociavelmente à tutela preventiva. Nesse contexto, ante a estreita

560 DINAMARCO, Cândido Rangel. Tutela Jurisdicional, Revista de Processo, v. 81. 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996, p. 64. “Presentes os requisitos legais, o juiz lhe tutela, 
provisoriamente, o mesmo direito material que será objeto do provimento definitivo” (THEODORO 
JÚNIOR, Humberto. Tutela jurisdicional de urgência: medidas cautelares e antecipatórias. Rio de 
Janeiro: América Jurídica, 2001, p. 8).

561 FRIGNANI, Aldo. Uinjunction nella commom law e 1’inibitoria nel dirítto italiano. 
Milão : Giuffrè, 1974. p. 440. É como define Frignani: “o escopo da inibitória sumária não é outro 
que aquele de antecipar, por uma tutela mais rápida possível, aqueles efeitos da decisão final de 
mérito, fazendo cessar imediatamente uma atividade lesiva a direito alheio” (FRIGNANI, Aldo. 
Inibitória (azione). In Enciclopédia dei Diritto. Milão: Giuffrè, s.d. v. XXI. p. 563).

562 FRIGNANI, Aldo. Uinjunction nella commom law e l ’inibitoria nel diritto italiano. 
Milão : Giuffrè, 1974. p. 438.
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ligação que se faz entre propriedade industrial e tutela preventiva, o “justificado 

receio” previsto no dispositivo se refere ao justificado receio de que o ilícito venha 

a ser praticado ou repetido.563 A prática ou repetição do ilícito é a própria ineficácia 

do provimento final preventivo.

É intuitivo que uma tutela que se proponha a ser preventiva será 

ineficaz se não puder prevenir. E como a tutela inibitória é vocacionada à 

prevenção ilícito, se não se puder evitar a ocorrência, continuação ou repetição 

desse ilícito, qualquer outro resultado não se relaciona com o objeto da inibitória.

É preciso reconhecer, entretanto, que a ausência de familiaridade 

que se tem com a distinção entre ilícito e dano leve a doutrina, que se propõe a 

indicar os contornos do que seria esse justificado receio, a relacioná-lo à 

ocorrência de dano, como será visto adiante.

Já, se for para ler a disposição do art. 273 do CPC como disciplina 

acessória, em nome de um regime geral da tutela de urgência, o “fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação”, esse dano irreparável ou de difícil 

reparação será a ocorrência do ilícito.564 Pelo mesmo raciocínio, como a inibitória, 

em especial na propriedade industrial, liga-se à tutela preventiva, a impossibilidade 

de “ser preventiva” constitui o próprio dano irreparável ou de difícil reparação.

O autor de uma ação inibitória no direito de marca não precisa alegar 

que a contrafação causará enormes prejuízos para preencher o requisito do 

“justificado receio”. Basta demonstrar que a contrafação está por ocorrer. Basta 

indicar que é provável que o ilícito ocorra. Aí o justificado receio. A ocorrência de

563 MARINONI, Luiz Guilherme. Marca Comercial, direito de invento... op. cit., p. 223. 
Com argumentos próximos TALAMINI, Tutela relativa..., op. cit., p. 356 e 357.

564 De fato não há distinção entre os requisitos do 273 e do 461 (THEODORO 
JÚNIOR, Humberto. Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, Revista Síntese de 
Direito Civil e Processual Civil, n° 15 -  jan-fev/2002, p. 16).
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danos poderá se prestar a mero argumento de reforço, mas não subordinará a 

concessão da tutela antecipada.

Já para ser “relevante o fundamento da demanda” é certo que a 

titularidade de marca ou patente facilita a análise da presença de fumus boni iuris. 

Tanto que, não sem razão, Tinoco S o a r e s  resume a prova inequívoca à 

apresentação da carta-patante ou do certificado de registro de marca (v. item 

4.2.21 ).565

4.6.3.2 A PRESUNÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL PARA A DOUTRINA DO DlREITO

In d u s tr ia l

Mesmo que se dispense a lógica da inibitória relacionada 

exclusivamente ao ilícito, subordinando-a ao dano, a doutrina especializada em 

Direito Industrial consolidou entendimento segundo o qual o dano, nesse âmbito 

do direito, é presumido. Por isso é que se fala até mesmo num periculum in mora 

presumido.566

O certo mesmo é que essa presunção indicada pela doutrina, 

especialmente no direito comparado, é apenas a decorrência da relação entre o 

Direito Industrial e a tutela preventiva. É, pode-se dizer, a tradução dessa relação 

para o requisito da tutela de urgência.

De toda a forma, arrolar essas conclusões importa para reforçar toda 

a construção que a tese procura fazer no sentido de demonstrar essa 

particularidade da propriedade industrial que a faz tão próxima da tutela

565 SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade 
Industrial. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998, p. 150.

566 SPIAZZI, Gianfranco. Brevi note in tema di periculum in mora nella tutela cautelare 
contro rillecito concorrenziale. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 2002. p. 58.
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específica. Demais disso, toda essa construção, com as ressalvas lançadas, 

certamente se presta a servir de reforço aos pedidos de tutela inibitória 

antecipada.

O correto é que para boa parte da doutrina italiana especializada o 

requisito do periculum se revela ínsito no fenômeno da contrafação.567 No Estados 

Unidos se presume o prejuízo irreparável em propriedade intelectual, como 

requisito para preliminary injunction.568 Em concorrência desleal chega-se a 

afirmar que a tutela sumária tem como pressuposto unicamente o fumus boni iuris. 

O periculum seria sempre presumido.569

Na doutrina nacional, a indicar também essa espécie de periculum 

presumido, sustenta-se que na ação de contrafação de marca, “o uso prolongado, 

por parte do réu, criaria, junto ao público consumidor, uma vinculação entre a 

marca espúria e a legítima ou, ainda, entre os estabelecimentos de origem de uma 

e de outra. Uma tal situação, evidentemente, levaria, no mínimo, igual espaço de 

tempo e vultosos gastos em publicidade e propaganda, para ser revertida”. Da 

mesma forma a indevida comercialização por terceiros de produtos patenteados, 

por valores baixos, pois desconsideram os investimento em pesquisa e

LAGHEZZA, Paolo. Nomi di dominio in Internet e nomi di regioni italiane. 
Giurisprudenza costituzionale e civile, parte 1, 2001, p. 3717. No mesmo sentido: SCUFFI, 
Massimo. La tutela cautelare speciale in materia brevettuale: attuali orientamenti e nuove 
prospettive suggerite dalla riforma novellistica dei c.p.c. Rivista di Diritto Industriale, ano XLI, 
parte 1, 1992. p. 248.

568 “Once validity and infringement clearly are established, immediate irreparable harm
is normally presumed for purposes of preliminary injunctive relief’ (MILLER, Arthur R. e DAVIS, 
Mivhael H. Intellectual Property. Patents, Trademarks, and Copyright. St. Paul, Minn: West Group, 
2000. p. 147).

569 AUTERI, P.; FLORIDIA, G.; MANGINI, V.; OLIVIERI, G.; RICOLFI, M.; SPADA,
P.. Diritto industriale -  Proprietà intellettuale e concorrenza. Torino : G. Giappichelli, 2001. p. 649. 
Citando doutrina e jurisprudências neste sentido, embora sem concordar: SPIAZZI, Gianfranco. 
Brevi note in tema di periculum in mora nella tutela cautelare contro I’illecito concorrenziale. Rivista 
di Diritto Industriale, parte II, 2002. p. 57. Citando jurisprudência dando conta de desvio de clientela 
como elemento a caracterizar periculum: NATTA, Cario. Ammissibilità della procedura ex art. 700 
c.p.c. in tema de concorrenza sleale. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1978. p. 277.
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desenvolvimento.570 Aí estariam claros exemplos de presumida “ineficácia do 

provimento final”.

Em verdade, o que se deve ler nessas posições é a tradução da 

necessidade de tutela preventiva da propriedade industrial para o campo dos 

requisitos da tutela de urgência, como já advertido. Tanto é assim que os 

argumentos invocados para se falar em periculum presumido relacionam-se a dois 

motivos fundamentais e já mencionados: esta perda da clientela é de difícil 

reversão e, o que é pior, de aferição quase insuscetível de prova.571 Essa 

dificuldade na aferição, assim como a irreversibilidade dos danos no âmbito do 

Direito Industrial, é mencionada por um sem-número de autores que se dedicaram 

ao tema.572

PINHO, Ricardo. A antecipação de tutela nas ações em matéria de propriedade 
industrial. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 19, nov/dez de 1995, p. 
08; SCHIMDT, Lélio Denícoli. Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas. 
Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 33, mar/abr de 1998, p. 37. Em 
conclusão similar: SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade 
Industrial. São Paulo : Jurídica Brasileira, 1998, p. 113. Com argumentos parecidos THEODORO 
JÚNIOR, Humberto. Painel sobre marcas, tutela jurisdicional da propriedade industrial, Anais do V 
Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1985. p. 75; BERMUDES, Sérgio. A tutela cautelar 
na propriedade industrial. Anais do VI Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1986. pp. 45 e 
49.

571 AUTERI, P.; FLORIDIA, G.; MANGINI, V.; OLIVIERI, G.; RICOLFI, M.; SPADA, 
P.. Diritto industriale -  Proprietà intellettuale e concorrenza. Torino : G. Giappichelli, 2001. p. 634. 
No mesmo sentido; BUONAJUTO, Antonio. Della disciplina della concorrenza e dei consorzi. In 
Nuova Rassegna di Giurisprudenza sul Codigo Civile. Milão : Giuffrè, 2000. Livro V, tomo II. p. 
1055. Contra, sustentado a inexistência de periculum presumido e remetendo sempre à análise do 
caso concreto, FOGLIA, Guido. Procedimento cautelare e tutela dei marchio. II Diritto Industriale, 
n.1,2002. p. 49.

572 SPOLIDORO, Marco Saveiro. Le misure di prevenzione nel Diritto Industriale. op. 
cit., p. 194; SANCTIS, Giustino de. Brevetti e provvedimenti di urgenza; due interessanti decisioni 
dei Tribunale di Monza. II Foro Padano, n .1 ,1995. p. 125. No mesmo sentido: LECCE, Giovanni. 
II marchio nella giurisprudenza. Milão : Giuffrè, 1996. p. 125, justificando as “medidas cautelares” 
na “difficoltà di provarne I’esatto ammontare". E ainda: SCOTTI, Umberto. La concessione di 
provvedimenti cautelari inaudita altera parte ai sensi dell’art. 669 sexies, 2o comma, c.p.c. Rivista di 
Diritto Industriale, ano XLIV, n. 4-5, 2000. p. 158. Falando numa conjungação da importância do 
interesse tutelado com a dificuldade de aferição dos danos, D’URSO, Alfio. Tutelabilità 
dell’immagine e limiti delia tutela inibitória. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1995. p. 
398. Na França le sanctions en nature são mais indicadas também em face da dificuldade de 
mensuração dos prejuízos (ZANELLA, Christine. Les marques nominatives. Paris : Litec.s.d. p. 
283). O direito sul-africano também justifica as medidas urgentes na dificuldade de se aferir, 
depois, os prejuízos da contrafação: “demage which would be extremely difficult to calculate” 
(CHOWLES; WEBSTER. South African law of trade marks, company names and trading styles. 
Durban : Butterworths, 1972. p. 238). Sobre o assunto no Brasil, Mar in o n i: “Além disso, quem
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O certo é que esse “periculum presumido” — ou dano presumido — 

não é sequer necessário, pois basta a demonstração que o ilícito venha a ocorrer. 

O dano ou sua presunção não se relaciona, enfim, com a tutela inibitória. Servem, 

quando muito e como já observado, como mero argumento de reforço. É o caso 

concreto que deverá determinar o preenchimento dos requisitos próprios de uma 

inibitória antecipada, sempre tendo em conta que o perigo de ilícito e não de dano 

que interessa à questão. Nunca haverá mesmo presunção de que o ilícito poderá 

ser praticado. Isso deverá ser demonstrado no caso concreto. O que poderia ser 

dito é que, ao se tratar de inibitória que pretenda inibir a repetição do ilícito, é 

possível cogitar de uma presunção que o demandado, que já transgrediu o dever 

legal, venha a transgredir novamente, ainda que se respeitem sempre as 

condições próprias da hipótese concreta (v. item 4.2.8).573

Por fim, vale ressaltar que embora a dificuldade em quantificar o 

prejuízo que poderia ser objeto de tutela ressarcitória seja argumento de reforço 

para a caracterizar o periculum na inibitória, a possibilidade de quantificação em 

dado caso concreto não afasta a necessidade de tutela preventiva liminar, como 

presumem alguns.574 A propriedade industrial — é preciso repetir — não se 

coaduna com a tutela ressarcitória mesmo nos casos de fácil aferição dos 

prejuízos e incontesté higidez patrimonial do demandado.575

conhece a realidade das ações de reparação, envolvendo direitos industriais, sabe que é muito 
difícil a quantificação do dano (problema de ‘caixa dois’ etc), para não se falar que, muitas vezes, 
aquele que usufrui ilicitamente de uma marca ou de um invento conduz sua empresa à falência, 
reservando o patrimônio abarcado de modo ilícito a um ‘testa de ferro” (MARINONI, Luiz 
Guilherme. Tutela inibitória, op. cit., p. 70); CUNHA LYRIO, Alexandre da. Proteção Jurídica das 
Marcas de Indústria e Comércio ..., op. cit., p. 49. O risco de insovência do demandado foi 
invocado pela OMC para recomentar medidas sumárias: BARRIA, Jaime Lorenzini. El régimen de 
propriedad industrial em la O.M.C. Santiago do Chile, 2000. p. 185.

573 Sobre a matéria, com citações da doutrina italiana e alemã: JAEGER, Pier Giusto.
Inibitória, “pericolo di ripetizione”, “tentativo” di concorrenza sleale. Rivista di Diritto Industriale, 
parte 1,1973. p. 10 a 14.
574 SPIAZZI, Gianfranco. Brevi note in tema di periculum in mora nella tutela cautelare 
contro l’illecito concorrenziale. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 2002. p. 58.

575 FRIGNANI, Aldo. L’azione inibitória per violazione di norme antitrust nella cee e 
nell’ordinamento italiano. Rivista di Diritto Industriale, parte 1, 1968. p. 192.
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4.6.3.3 O utros aspectos relacionados aos requisitos da tutela inibitória

ANTECIPADA NO DlREITO INDUSTRIAL

As expressões do Código (verossimilhança, dano irreparável, risco 

de ineficácia etc) são, na lição de Barbosa Moreira, standards jurídicos, sem uma 

definição segura.576 Apesar dessa constatação, a doutrina majoritariamente tratou 

de fixar diferenças claras entre os requisitos necessários à concessão de liminares 

nas diversas hipóteses do Código de Processo Civil.

São apontadas diferenças de ordem teórica para a aplicação daquilo 

que seria periculum in mora em cautelar e antecipação de tutela.577 A diferença 

mais evidente estaria ainda na diferença do requisito do fumus boni iuris. Quase 

toda a doutrina que tratou do tema decidiu-se por fixar gradação no “juízo de 

verossimilhança” exigido para a concessão de liminar que seja antecipatória em 

face de outra que seja “meramente” cautelar. A tutela antecipatória, para essa 

doutrina, porque imporia “graves restrições” à esfera jurídica do demandado, 

estaria a exigir “quase certeza”. Já a tutela cautelar, porque “apenas” 

assecuratória, demandaria mera aparência.578 Calmon de Passos levou ao

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Regras de experiência e conceitos jurídicos 
indeterminados, in Estudos Jurídicos em Homenagem ao Professor Orlando Gomes. Rio de 
janeiro: Forense, 1979. p. 605.

577 SILVA, Ovídio Baptista da. Curso de Processo Civil. V. II. Porto Alegre : Ed. Sérgio 
Antônio Fabris, 1993, p. 355. A rie ta  revela distinção entre as duas modalidades de periculum ao 
indicar à cautelar exclusivamente il pericolo da infruttuosità dei prowedimento principale, 
separando-o do pericolo da tardività dei prowedimento, exclusivo das medidas antecipatórias 
(ARIETA, op. cit., p. 48). Neste mesmo sentido, Pinheiro C aste lo : “A distinção entre infruttuosità e 
tardività é a mesma entre "segurança da execução" e "execução para segurança": aceleração da 
execução. A distinção mencionada é suficiente para distinguir o provimento cautelar e o provimento 
antecipatório satisfativo (ou seja, não cautelar)”, (CASTELO, Pinheiro. Tutela Antecipada, op. cit. p. 
145).

578 Nesse sentido, entre outros e com argumentos parecidos, MESQUITA, Eduardo 
Melo de. As tutelas cautelar e antecipada. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 301 e 
seguintes, 411 e seguintes; ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. São Paulo: Saraiva, 
1997, p. 75 e seguintes; LOPES, João Batista. Tutela antecipada: no processo civil brasileiro. São
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extremo a tese para autorizar a antecipação de tutela apenas para o momento da 

decisão de mérito.579

A despeito das autorizadas vozes, não se pode presumir que essas 

diferentes expressões utilizadas pelo legislador impliquem uma exigência 

gradativa de maior aparência para uma ou outra medida urgente. E assim se 

conclui porque, de fato, em tese, não se pode afirmar que a antecipação de tutela 

impõe maiores restrições à esfera jurídica do demandado que teoricamente teria 

condições de impor a cautelar.580

Do âmbito da propriedade industrial é possível extrair exemplos 

inequívocos dessa ausência de correlação teórica entre graus de restrição entre 

uma e outra medida urgente. Havendo disputa acerca da posse de objetos, ante 

uma discussão de direito marcário ao fundo, o juiz poderá decretar o seqüestro de 

objetos que sejam a única razão de ser de determinada empresa comercial. Tal 

medida, reconhecidamente cautelar, impõe ao demandado um ônus 

inequivocamente grave. Menos grave seria a imposição de uma ordem inibitória 

positiva para que determinado aspecto de um rótulo seja modificado para evitar a 

veiculação de marca passível de confusão. Muitos são os exemplos, mas o certo é 

que, em tese, não se pode afirmar a prevalência restritiva de direito da 

antecipação em face da cautelar.

Demais disso, é forçoso reconhecer que mesmo tendo em conta as 

distinções concebidas pelo critério de gradação de restrição à esfera jurídica

Paulo: Saraiva, 2001. p. 60 e seguintes; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Da liberdade do juiz na 
concessão de liminares e a tutela antecipatória. In: Aspectos polêmicos da antecipação de tuteka, 
op. cit., p. 537 e 538. Conferir, em especial, CUNHA, Alcides Munhoz da. Comentários ao Código 
de Procersso Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 283 e seguintes.

579 CALMON DE PASSOS, José Joaquim, Da antecipação de tutela In: A reforma do 
Código de Processo Civil, op. cit., p. 213. Críticas específicas à posição do autor em BARBOSA 
MOREIRA, José Carlos, A antecipação da tutela jurisdicional na reforma do Código de Processo 
Civil, op. cit., p. 205; e (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Antecipação de tutela em ações ..., op. 
cit., p. 14).

580 Nesse sentido TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa... São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003. p. 353 a 356.
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alheia, como querem os ilustres autores citados, na aplicação ao caso concreto é 

difícil imaginar a repercussão dessas diferenças.

A satisfatividade, como critério de distinção entre as duas 

modalidades de tutela de urgência, revela-se pela natureza do provimento 

outorgado ao autor, não pelo grau de sacrifício causado ao réu.

Por essa razão é que não se pode afirmar que a antecipação de 

tutela estaria a exigir “quase certeza”, como quer parte da doutrina. Tratando do 

fumus exigido no âmbito do Direito Industrial, Silvia V ila r  fala em “mera 

probabilidad..., siri necesidad de alcanzar la plena convicción de juez”.581 Até 

porque, sempre advertiu Montesano, se a hipótese se transforma em certeza, é 

sinal claro que a decisão sumária exauriu sua função.582

Além disso, não é demais reconhecer que a expressa previsão de 

fungibilidade no Código tratou de aproximar ainda mais os conceitos (os 

requisitos, em verdade). No mínimo, serviu para reforçar a desconstituição prática 

da relevância das distinções concebidas no campo conceituai. Há fundada dúvida 

na doutrina acerca da natureza do pedido de suspensão de registro ou patente (v. 

item 5.3). Esta se projeta com mais intensidade à prática forense, por certo. Não 

parece razoável que se exija mais ou menos “aparência” conforme o entendimento 

do magistrado acerca da natureza (cautelar ou antecipatória) de um pedido de 

suspensão de registro ou patente!

No que se refere ao periculum in mora, “justificado receio de 

ineficácia” na expressão invocável do CPC, valem as referências já articuladas em

581 VILAR, Silvia Barona. Competência Desleal. Valência: Tirant lo Blanch, 1991. p. 
121. Giovanni A rie ta , ao tratar do conceito de fumus boni iuris aduz que se trata “di un giudizio di 
probabilità e di verosimigliànza, atraverso il quale il giudice è chiamato ad accertare che il diritto 
cautelando potrà ragionevolmente e con ogni probabilità essere riconosciuto esistente in sede di 
tutela cognitiva ordinaria, ” (ARIETA, op. cit., p. 52-53).

582 MONTESANO, Luigi. I Prowedimenti di urgenza nel processo civile, Nápoles: 
Jovene, 1955. p. 55 e seguintes.
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pontos precedentes (v. itens 4.6.6.1 e 4.6.6.2). Sempre reconhecendo que dano 

irreparável, como consta em diplomas legais do direito comparado e é cogitado 

pela doutrina especializada,583 relaciona-se com a impossibilidade de fazer valer a 

tutela na forma específica e preventiva.

Além disso, o que vale mesmo quando se está para apreciar a 

concessão de inibitória antecipada é aquilo que no direito da common law se 

chama de “balance of convenience”.584 Na lição de T a l a m in i: “A s medidas de 

urgência ora examinadas têm sua concessão subordinada ao balanceamento 

concreto entre os riscos para ambas as partes (se concedida ou não a 

providência) e a plausibilidade de suas alegações -  exigindo-se a presença tanto 

mais marcante de um dos pressupostos, quanto mais tênue apresente-se o 

outro”.585

É que assim que se deve proceder nas hipóteses de apreciação de 

liminar em Direito Industrial. O que a propriedade industrial oferece a mais é uma 

certa disposição de critérios prévios para se analisar a incidência dos requisitos 

ditados pelo Código de Processo Civil.

Ainda vale referir que outro critério sempre invocado para se 

conceder ou negar uma inibitória no âmbito da propriedade industrial é a

583 É a expressão da Lei francesa, BLAUSTEIN, Renée-Virginie. L’action en cessation 
en materie de brevets d’invention. Gazette du Palais, 1984, 325. No direito canadense: “The 
plaintiff must be able to satisfy the court that its interference is necessary to protect him from 
irreparable injury before his legal right can be established at the trial (...)" (DireitoFOX, Harold G.. 
Canadian law o f trade marks and unfair competition. 3.ed. Toronto: The Carswell Company Limited, 
1972. p. 422).

584 Balance of convenience no direito de marcas: DireitoFOX, Harold G.. Canadian law 
of trade marks and unfair competition. 3.ed. Toronto : The Carswell Company Limited, 1972. p. 422. 
O direito sul-africano também se refere ao balance of convenience como requisito de um “interim 
interdict’, assim o definindo: “By the balance of convenience in meant: who is likely to suffer the 
greater damage: the plaintiff, if  the interdict is refused and the action ultimately succeeds, or the 
defendant, if  the interdict is granted, and the action alternatively fails” (CHOWLES; WEBSTER. 
South African law of trade marks, company names and trading styles. Durban : Butterworths, 
1972. p. 239). Conferir também RAPISARDA, Cristina; TARUFFO, Michele. Ininitoria (azione). 
Enciclopédia Giuridica Trecanni. Postilla di aggiornamento, parte 1,1998. p. 15

585 TALAMINI. Tutela relativa ..., op. cit, p. 373.
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contemporaneidade do ilícito. É certo que a inibitória se presta a evitar a 

continuação ou repetição do ilícito quando já se verificou, mas a análise do 

periculum resta comprometida quando o autor deixa passar longo tempo desde a 

constatação do primeiro ato de contrafação. É como reconhece a doutrina e como 

vêm julgando os tribunais.586

Por fim, é sempre importante ter em conta aquilo que se 

convencionou chamar “periculum in mora inverso”. Quando se fala em distribuição 

do tempo do processo, quer se falar, em verdade, em distribuição dos riscos. 

Decidir sem cognição exauriente gera risco à parte contra quem é deferida a 

medida da mesma forma que a não concessão gera risco ao requerente. E este 

risco não pode acompanhar sempre o autor. O risco deve acompanhar, na medida 

do possível, a parte que apresente um direito menos provável ou um risco menor, 

num balanço de conveniência que só no caso concreto se autoriza ser feito.

Neste sentido: “Ausência do periculum in mora que justifique a tutelado processo 
cautelar. II. A presente ação cautelar só veio a ser ajuizada em 30.05.97, o que possibilitou a 
sudan indústria e comércio de cigarros, que obteve o registro da marca s us em 15.03.94, lançar 
cigarros no mercado com a citada marca. I. A empresa apelada fez investimentos na marca 
registrada para viabilizar a sua circulação, e qualquer medida cautelar seria expô-la a riscos de 
prejuízos irreparáveis, na medida em que a nulidade da marca é objeto da decisão na causa 
principal" (TRF 2a R. -  AC 98.02.24314-0 -  RJ -  1a T. -  Rei. Juiz Carreira Alvim -  DJU 
29.01.2002); Ainda no mesmo sentido: “em exame sumário não se vislumbra verossimilhança nas 
alegações, a justificar a antecipação dos efeitos da anulação de marca há décadas presente no 
mercado; V. Inaplicável a faculdade conferida pelo parágrafo único do art. 173 do código de 
propriedade industrial (Lei n° 9.279/96) de suspender liminarmente os efeitos do registro e do uso 
da marca” (TRF 2a R. -  AG . 99.02.22711-2 -  RJ -  1a T. -  Rei. Juiz Ney Fonseca -  DJU 
26.09.2000). A doutrina italiana também sugere este requisito. Assim: SCUFFI, Massimo. La tutela 
cautelare speciale in matéria brevettuale: attuali orientamenti e nuove prospettive suggerite dalla 
riforma novellistica dei c.p.c. Rivista di Diritto Industriale, ano XLI, parte 1, 1992. p. 248; e 
SPIAZZI, Gianfranco. Brevi note in tema di periculum in mora nella tutela cautelare contro l’illecito 
concorrenziale. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 2002. p. 58.
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4.6.3.4 O ABUSO DE DIREITO DE DEFESA OU O MANIFESTO PROPÓSITO 

PROTELATÓRIO DO RÉU

A tese já concluiu que o fato da inibitória invocar, de forma direta, o 

art. 461, não exclui a incidência das regras sobre antecipação de tutela fixadas no 

art. 273 do CPC. Portanto, é possível a concessão de tutela inibitória antecipada 

quando ficar “caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório do réu”.587

Nada há de especial no âmbito da propriedade industrial, entretanto, 

que mereça referência. Apenas é de se consignar que dada a particularidade da 

tutela da propriedade industrial, difícil é imaginar a hipótese que tenha prescindido 

de invocar o inciso I, do art. 273, ou mesmo o justificado do art. 461, para, só 

depois, buscar uma liminar com fundamento em abuso de direito de defesa ou 

mesmo em manifesto propósito protelatório do réu.

4.6.4 A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO LIMITA O ALCANCE DA TUTELA

ANTECIPADA

É relativamente comum em julgados de propriedade industrial não se 

conceder tutela antecipada dada a complexidade da matéria.588 O fundamento 

definitivamente não merece acolhida. O trabalho já definiu que a concessão de 

antecipação de tutela encerra riscos. Decisões sumárias não são deferidas sem 

riscos. Negar tutela antecipada sob o fundamento de se tratar de substrato fático 

complexo que demanda instrução mais ampla é imputar apenas ao autor ônus

587 DINAMARCO, A reforma do Código de Processo Civil, 2. ed., São Paulo: 
Malheiros, 1995. p. 156.
588 1o TACSP -  Al 1014545-4 -  (40141) -  São Paulo -  8a C. -  Rei. Juiz Maurício 
Ferreira Leite -  J. 09.05.2001.
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dessa instrução, ou seja, o risco de se decidir matéria complexa em cognição 

sumária.

Nesse sentido, quando se decide ser inviável antecipação de tutela 

em ação de contrafação de marca porque numa ação complexa isso implicaria 

demasiado risco ao réu, como entende parte da jurisprudência,589 é desprezar o 

risco que autor pode correr com a não concessão da liminar. Não é demais 

lembrar que “a rejeição de uma liminar — ou a consagração da ordinariedade —, 

ao recusar ao autor algum benefício provisional, implicará automaticamente na 

concessão ao demandado de um benefício inverso da mesma qualidade e de 

idêntica grandeza (...)”.59°

Enfim, não se deve supor que a complexidade técnica seja ônus 

exclusivo do autor. O risco de decisão sumária em matéria de especificidade 

técnica deve ser suportado pelas partes, pois, repita-se, a não concessão de 

liminar a uma parte é a concessão de vantagem a outra parte.

Por fim, é preciso ressaltar — dada a complexidade técnica da 

matéria — que o ideal seria a instalação de varas especializadas na matéria.591 

Sem dúvida que o tema é de difícil apreciação pelos juízos não afeitos à especial 

questão.592 Essa necessidade foi reconhecida pela Lei n° 9.279/96, nos termos 

constantes do art. 241: “Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais 

para dirimir questões relativas à propriedade intelectual”. T in o c o  S o a r e s , ao 

comentar o artigo, é enfático: “se realmente isso chegar a se concretizar, estará

589 TJSP-A G . 13.335-4/3- 9 a. Câm. -  7.12.1995.

590 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Processo de conhecimento e procedimentos
especiais. Revista dos Tribunais, v. 692, São Paulo, p. 46-47

591 Muitas cidades alemãs têm divisões especiais nas cortes cíveis para propriedade
intelectual (MOECKEL, Christina. Civil Enforcement os intellectual property rights in Germany, 
France and Italy, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 28, mai/jun de 
1997, p. 03).

592 Aborda o assunto: SORDELLI, Luigi. Disciplina processuale civile in tema di
brevetti d’invenzione. Rivista delia Proprietà intellettuale ed industriale, ano XXVI, série II, n. 66, 
1960. p. 37.
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realizado o grande sonho da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual — 

ABPI, que durante anos vem batendo e fervorosamente na mesma tecla”.593

4.6.5 A lim inar In a u d it a  a l t e r a  p a r s . P ec u lia r id a d e s  no D ire ito  

In d u s tr ia l

Como já foi observado, a tutela inibitória antecipada fundamenta-se, 

em primeiro plano, na disciplina geral do art. 273 do CPC e, em especial, no art. 

461 do CPC.

Parte da doutrina é por demais rigorosa ao excepcionar a regra da 

prévia ouvida da parte contrária quando está a examinar a disciplina geral do art. 

273.594 Embora o art. 273 não faça menção ao estabelecimento do contraditório 

prévio, deve-se invocar a regra do art. 804 do CPC, com expressa indicação à 

justificação prévia.595

No entanto, é preciso lembrar que a inibitória, para além da 

fundamentação geral do art. 273, está especialmente disciplinada pelo art. 461 do 

CPC. E o § 3o. do art. 461 estabelece expressamente que, preenchidos os 

pressupostos, “é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante 

justificação prévia, citado o réu”. Portanto, há evidente ausência de limitação à 

concessão de liminar inaudita altera pars. É a interpretação do dispositivo, pois a

593 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São
Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 352. Teori Zavascki refuta a idéia ante o número 
reduzidos de causas envolvendo a matéria (ZAVASCKI, Teori Albino. Tutela Jurisdicional da 
Propriedade Industrial. Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1997. p. 75).

594 Conferir, em especial, as manifestações de BERMUDES, Sérgio. A reforma do
código de processo civil. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995. p. 36; e PASSOS, J. J. Calmon de.
Inovações ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 1995,. p. 13 e 14

595 LOPES, João Batista. Tutela antecipada: no processo civil brasileiro. São Paulo:
Saraiva, 2001. p. 76 e 77.
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tutela pode ser concedida “mediante a justificação prévia, citado o réu” ou 

“liminarmente” (sem a justificação prévia).596

Assim a disciplina geral da inibitória. No entanto, o § 1o., do art. 209, 

da 9.279/96, prevê uma “inibitória inespecífica e geral” para a tutela dos direitos 

abrangidos pela Lei. Nesse dispositivo consta a possibilidade de se determinar 

“liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação 

réu”.

Portanto, a regra específica da inibitória na propriedade industrial 

prevê expressamente a inibitória antecipada inaudita altera pars, como se infere 

do dispositivo. É claro que a regra deve ser interpretada sistematicamente com o 

Código de Processo Civil, a se determinar a prevalência do contraditório prévio 

sempre que possível.

O que também se infere do dispositivo, no entanto, é o 

reconhecimento de uma particularidade da propriedade industrial que supõe quase 

sempre a necessidade de liminar inaudita altera pars. A doutrina que se deteve 

sobre a matéria constatou que a prévia citação, em regra geral, possibilita que se 

burle o cumprimento da liminar, em especial e como exemplo “pela possibilidade 

de, citado, o réu frustrar a medida pelo ocultamento dos produtos e demais 

materiais”, entre outras possibilidades.597

O certo é que o Direito Industrial tem mesmo particularidades que 

determinam a prevalência da hipótese da liminar sem a justificação prévia. Aliás, 

mesmo fora do Direito Industrial, quase toda boa doutrina reconhece que a

596 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. 2a. 
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 358 e 359.

597 FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Propriedade Intelectual, Tutela Antecipatória 
Genérica e Específica. Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1996. p. 116. 
No mesmo sentido: “(...) se eventualmente o réu (contrafator) for citado, não vacilará em tomar 
todas as providências que se fizerem necessárias para ocultar o crime que vinha sendo praticado e 
a ulterior diligência resultará inócua e negativa” (SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos 
Crimes contra a Propriedade Industrial. São Paulo : Jurídica Brasileira, 1998, p. 115).
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exceção à regra do prévio contraditório se impõe quando a citação da parte 

contrária colocar em risco a eficácia da medida.598 É assim na regra atual do 

Código de Processo italiano.599

É preciso reconhecer, por outro lado, que a questão também se 

resolve numa simples análise da existência do grau de verossimilhança, visto que 

a apresentação da contestação anterior ao deferimento da liminar nada mais pode 

indicar do que um grau maior de verossimilhança, pois o estabelecimento do 

contraditório, aprofundando a cognição, poderá indicar um grau maior de 

probabilidade a autorizar a medida.

Por fim, o certo mesmo é que ao juiz cabe preservar o contraditório 

prévio sempre não houver risco da citação frustrar o cumprimento da medida, 

como é regra em matéria de Direito Industrial. Até porque, não havendo urgência 

ou risco de frustração da liminar, o contraditório prévio se impõe pela disciplina 

geral da tutela de urgência e, sobretudo, porque “para definir o momento de

“O princípio do contraditório, como todo e qualquer princípio processual, talvez com 
algum atrevimento pudesse dizer, como todo e qualquer princípio jurídico, não tem uma rigidez 
absoluta. (...) O processo destina-se a assegurar boa justiça, a fazer boa justiça. Se, para fazê-la, é 
indispensável antecipar a tutela, temos de interpretar os princípios de tal maneira que não nos 
impeçam de utilizar esses instrumentos.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa A antecipação da tutela 
jurisdicional na reforma do código de processo civil. Revista de Processo, São Paulo, ano 21, n. 
81, 1996, p. 206 e 207). No mesmo sentido MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da tutela. 
São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 133; ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. São 
Paulo: Saraiva, 1997, p. 80; CARPENA, Márcio Louzada. Do processo cautelar moderno. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003, p. 184; NERY JR., Nelson. Procedimentos e tutela antecipatória. In: 
Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: 
Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 392; AMARAL, José Ricardo de Paula. Tutela antecipatória. 
São Paulo: Saraiva, 2001, p. 141 e 142; BEDAQUE, José Roberto. Tutela cautelar e tutela 
antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização). São Paulo: Malheiros 
Editores, 2001, p. 347; CASTELO, Jorge Pinheiro. Tutela antecipada. São Paulo: LTr, 1999, p. 543; 
DIAS, Beatriz Catarina. A jurisdição na tutela antecipada. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 87.

599 Art. 6669 sexies do Código de Processo italiano prevê textualmente que “quando la
convocazione delia contraparte potrebbe pregiucare 1’attuazione dei prowedimento, prowede com 
decreto motivato (...). Há previsões na Lei de Marcas, art. 61, IIo co.; e Lei de Inventos, art. 
81.GHIRGA, Maria Francesca. Principi generale dei processo e misuri provvisorie. Rivista di diritto 
processuale 2. Aprile/Giugno 1997, CEDAM. p. 497.
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antecipar a tutela deverá o juiz ter presente o princípio da menor restrição 

possível: o momento não pode ser antecipado mais do que o necessário”.600

4.6.6 A IRREVERSIBILIDADE COMO LIMITE À ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO DlREITO

Industrial

Embora a doutrina e boa parte da jurisprudência tenham firmado 

orientação satisfatória quando se trata de interpretar a vedação legal a liminares 

supostamente irreversíveis, ainda hoje é possível identificar julgados que 

indeferem, por exemplo, uma “ação inibitória para interrupção de uso de marca” 

sob o fundamento da irreversibilidade da medida.601

Essas não raras manifestações da jurisprudência levam em conta o 

que sustenta boa parte da doutrina: “admitir a antecipação do que será irreversível 

é transformar em definitiva uma execução que dessa natureza não se pode 

revestir (...)”.602

“Para definir o momento de antecipar a tutela deverá o juiz ter presente o princípio 
da menor restrição possível: o momento não pode ser antecipado mais do que o necessário. O 
perigo de dano, com efeito, pode preceder ou ser contemporâneo ao ajuizamento da demanda e, 
nesse caso, a antecipação assecuratória será concedida liminarmente. Porém, se o perigo, mesmo 
previsível, não tem aptidão para se concretizar antes da citação, ou antes da audiência, a 
antecipação da tutela não será legítima senão após a realização desses atos” (ZAVASCKI, 
Antecipação de Tutela, op. cit., p. 80).

601 TJPR -  Ag Instr 0121955-2 -  (20987) -  Londrina -  2a C.Cív. -  Rei. Des. Milani de 
Moura -  DJPR 03.06.2002. Com o mesmo fundamento: TAPR -  5a Câm. Cív., Agln 0087654-0, 
julg. 08.05.1996, DJ 17.05.1996; TAPR -  3a Câm. Cív. -  Agln 0090504-0, julg. 28.05.1996, DJ 
14.06.1996. Em sentido contrário: “A eventual irreversibilidade, se ocorrente, não se revela em 
óbice intransponível para a concessão do adiantamento da tutela jurisdicional” (TAPR -  7a Câm. 
Cív., Agln 0091981-1, julg. 12.08.1996, DJ 23.08.1996). Nesse mesmo sentido: TRF., 4a Região, 4a 
T„ Al 97.04.65415-4 -  RS, rei. Juiz Amaury Chaves de Athayde, DJU 16.06.1999, p. 589; TRF 4a 
R. -  Al 2002.04.01.015098-2 -  PR -  5a T. -  Rei. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz -  DJU 
28.08.2002 -  p. 759.

602 PASSOS, J. J. Calmon de. Da antecipação da tutela. In: A reforma do código de 
processo civil. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 210. Em sentido similar PEIXOTO, Adriana. 
Sumarização do processo e do procedimento. In: Tutela de urgência. Coord. Ovídio A. Baptista da 
Silva, Porto Alegre: Síntese, 1997, p. 147; e BELLINETTI, Luiz Fernando. Irreversibilidade do
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O § 2o. do art. 273 fixa que “não se concederá a antecipação da 

tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado”. Para 

afastar a restrição indiscriminada à antecipação de tutela tal qual prevista no 

dispositivo, Ma r in o n i sustenta que “a irreversibilidade do art. 273 não se relaciona 

com a irreversibilidade dos efeitos práticos da medida”.603

O problema é que a antecipação nunca é apenas de efeitos práticos 

da medida. A antecipação é sempre da própria tutela. A suspensão do registro é 

decretação sumária de nulidade (v. item 5.3.1). Ademais, o § 2o. fala mesmo em 

irreversibilidade do provimento antecipado, e não meramente de seus supostos 

efeitos apartados do provimento em si.

A melhor solução é mesmo reconhecer que a aplicação isolada do 

dispositivo causaria sérias restrições ao instituto da antecipação de tutela. No 

entanto, é a partir da interpretação sistemática, com os olhos no princípio da 

proporcionalidade, que o dispositivo há de ser aplicado.

Assim, se uma remoção do ilícito puder provocar a cessação da 

atividade de uma empresa por suposta contrafação de marca comercial, 

comprometendo irremediavelmente o futuro do estabelecimento, não será o 

eventual caráter não revertível da medida que, isoladamente, implicará denegação 

da liminar. A análise do caso concreto demandará, além dos pressupostos 

próprios da antecipação, a “ponderação dos valores em jogo”, como ensina 

M a r in o n i.604

provimento antecipado. In: Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. Coord. Teresa Arruda 
Alvim Wambier, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 256.

603 MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da tutela. São Paulo: Malheiros
Editores, 1998, p. 166.
604 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. p. 149.
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Portanto, na lição do Prof. Egas, “somente pelo confronto dos 

interesses em litígio e aplicando o princípio da proporcionalidade será possível 

equacionar e solucionar o problema”.605

Independentemente desse debate, é preciso notar que a regra da 

irreversibilidade deixou de ser reiterada no art. 461, fundamento legal da tutela 

inibitória. É possível sustentar que a regra do § 2°., do art. 273, mereça aplicação 

às obrigações de fazer e não fazer em atenção à disciplina geral das tutelas de 

urgência. Mas o certo mesmo que esse aspecto do tratamento separado do art. 

461 tem suas razões de ser.

A tutela específica do fazer ou não fazer, como leciona T a l a m in i, 

“uma vez antecipada sempre traz consigo a irreversibilidade daquilo que 

normalmente o núcleo do dever dessa natureza: a própria conduta do réu”. Basta 

notar que em todas as hipóteses de deferimento de cessação do uso de marca em 

inibitória antecipada, por exemplo, o período do impedimento é irreversível, 

podendo ser traduzido apenas em perdas e danos.606

É por essa razão que a irreversibilidade em ações fundadas no art. 

461 do CPC, como são as tutelas inibitória e de remoção do ilícito no Direito 

Industrial, merecem interpretação apartada acerca da irreversibilidade. Não 

apenas por isso, entretanto.

Uma leitura obtusa da regra da irreversibilidade deixa em posição de 

desvantagem inaceitável o autor da medida. Havendo conflito acerca da 

titularidade de marca ou patente (passando ou não por questionamento a registro),

605 ARAGÃO, Egas D. Moniz de. Alterações no código de processo civil: tutela
antecipada, perícia. In: A reforma do código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 241. 
Assim o Superior Tribunal de Justiça: “a exigência da irreversibilidade inserta no § 2o do art. 273 do 
CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não 
cumprir a excelsa missão a que se destina” (REsp, 144656, ES, Rei. Min. Adhemar Maciel, julg. 
6.10.1997).

606 A hipótese é de TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não
fazer. 2a. edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 351.
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qualquer das partes pode tomar a iniciativa da propositura da ação. Proposta uma 

inibitória e aplicada a regra cega da irreversibilidade, a proteção se dá apenas em 

relação ao demandado, supostamente protegido pelo art. 273, § 2o. Veda-se ao 

autor a concessão da inibitória “irreversível”, autorizando-se o demandado a seguir 

na suposta contrafação, mesmo que isso gere, em sentido oposto, danos 

taticamente irreversíveis ao autor.607

Em argumento de reforço, é possível sustentar que a previsão da 

inibitória liminar do art. 209., § 1o, da Lei n° 9.279/96, não vincula a procedência à 

irreversibilidade ou não da medida.

O certo é que a inibitória no Direito Industrial, pelos argumentos 

expostos, não se vincula diretamente à regra do § 2o. do art. 273. E, ainda que se 

vincule pela disciplina geral das tutelas de urgência como prevista no CPC, a 

aplicação da regra da irreversibilidade se dá em consonância com os princípios 

indicados, como se reconhece majoritariamente em boa doutrina.608

607 Com posição de acordo com o texto OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Perfil 
dogmático da tutela de urgência. Revista Forense, v. 342, Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 28. 
No mesmo sentido ARAGÃO, E. D. Moniz de. Alterações no Código de Processo Civil: tutela 
antecipada, perícia. In: A reforma do Código de Processo Civil, op. cit., p. 241; RABONEZE, 
Ricardo. A nova sistemática da antecipação da tutela. In: A segunda etapa da reforma processual 
civil. Coord. Luiz Guilherme Marinoni e Fredie Didier Jr., São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 78

608 Entre outros SILVA, Ovídio A. Baptista da. A “antecipação” da tutela na recente 
reforma processual. In: A reforma do código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 74; 
ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 53 e 97; BEDAQUE, 
José Roberto. Considerações sobre a antecipação da tutela jurisdicional. In: Aspectos polêmicos 
da antecipação da tutela. Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1997, p. 242; NERY JR., Nelson. Atualidades sobre o processo civil. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 1996, p. 78; ARRUDA ALVIM. Manual de direito processual civil. Vol. 2, 5a 
ed., p. 366; AMARAL, José Ricardo de Paula. Tutela antecipatória. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 
141 e 122 e 123; LOPES, João Batista. Tutela antecipada: no processo civil brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 72; CASTELO, Jorge Pinheiro. Tutela antecipada. São Paulo: LTr, 1999, p. 324 e 
325; BENUCCI, Renato Luís. A antecipação da tutela em face da fazenda pública. São Paulo: 
Dialética, 2001, p. 28; LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Eficácia das decisões e execução 
provisória. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 267; FADEL, Sergio Sahione. 
Antecipação da tutela no processo civil. São Paulo: Dialética, 1998, p. 35 e 36;
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4.6.7 A EXIGÊNCIA DA CAUÇÃO

O § 1o., do art. 209, da Lei n° 9.279/96, ao disciplinar uma “inibitória 

sumária e geral” para a tutela dos direitos abrangidos pela Lei, prevê a 

possibilidade de se determinar “liminarmente a sustação da violação ou de ato que 

a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em 

dinheiro ou garantia fidejussória”.609

Por sua vez, o art. 461 do CPC não condiciona a tutela das 

obrigações de fazer e não fazer à caução. Noutra ponta, em atenção à disciplina 

geral das tutelas de urgência do CPC, vale referir que a redação antiga do art. 

273, § 3°., remetia especificamente à caução do inciso II, do art. 588, do CPC. 

Com a nova redação do dispositivo concernente à antecipação de tutela, sem a 

menção específica da redação, muitos concluíram que havia sido decretado fim da 

obrigatoriedade da caução.610 Em verdade, o que houve foi a alteração do 

momento de exigibilidade da caução.611

Merece ressaltar que há muito a doutrina critica a estreita relação 

que se quis estabelecer entre antecipação de tutela e execução provisória, 

institutos que não se comunicam.612

No entanto, antes de tudo e para as tutelas veiculadas 

exclusivamente pelo art. 273 do CPC, é importante consignar que a caução nunca

“O juiz poderá determinar que o requerente deposite uma caução ou garantia 
equivalente, suficiente para proteger o réu e evitar abuso” (LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A 
Lei de Propriedade Industrial comentada. São Paulo: Lejus, 1999. p. 306).

610 Nesse sentido JORGE, Flávio Cheim, DIDIER JR., Fredie e RODRIGUES, Marcelo 
Abelha. A nova reforma processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 64 e 65.

611 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p. 103.

612 CARMONA, Carlos Alberto. A Antecipação de Tutela no Direito Processual Civil 
Brasileiro. Revista de Informação e Debate, Jurídica Brasileira, v. I, 1999, p. 89.
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foi obrigatória e sempre esteve condicionada à avaliação do caso concreto.613 Mas 

o que importa mesmo é consignar que as ações inibitória e de remoção do ilícito, 

evidentemente, não se relacionam com a execução provisória. Sequer há 

execução nas ações veiculadas pelo art. 461 do Código de Processo Civil. Por 

esta razão é que a disciplina geral das tutelas de urgência não implica 

reconhecimento da necessidade de imposição de caução nessas demandas. A 

disciplina geral não se impõe quando houver incompatibilidade, como no caso.614

Tais esclarecimentos são pertinentes porque é com o conceito 

doutrinário acerca das hipóteses em que se requer caução que o mencionado 

dispositivo da Lei n° 9.279/96 deve ser visto. Ou seja, não faz qualquer sentido dar 

interpretação à caução do § 1o., do art. 209, da Lei n° 9.279/96 que restrinja o 

alcance da tutela dos direitos disciplinados na própria Lei.

A própria redação do dispositivo, é verdade, ajuda na interpretação 

que se deve dar à exigência de caução, pois faculta ao juiz na análise do caso 

concreto a imposição ou não da caução (caso julgue necessário). É a mesma 

faculdade já prevista no art. 804 do CPC.

É preciso reconhecer que o direito comparado indica específicas 

referências de exigência caução para demandas fora das hipóteses que 

representem alienação (abrangidas pelo 273 do CPC). O Acordo TRIPS 

recomenda que se exija, na adoção de medidas cautelares, “que o requerente 

deposite uma caução ou garantia equivalente, suficiente para proteger o réu e 

evitar abuso”.615 Tanto a Lei de Marcas como a Lei de Inventos italianas não 

subordinam a concessão da “inibitória cautelar” ao oferecimento de caução, mas

613 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários à novíssima reforma do CPC: Lei
10.444, de 07 de maio de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 69; BUENO, Cassio Scarpinella. 
Execução provisória e antecipação da tutela. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 180 a 183.

614 Em sentido contrário ao texto ZAVASCKI, Antecipação de Tutela, op. cit., p. 157.

615 Acordo TRIPS, art. 50.3.
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consta que a exigência é facultativa.616 Em sentido contrário, o art. 76 do Código 

de Comércio colombiano subordina à caução a concessão de cautelares no 

âmbito da concorrência desleal.617 No mesmo sentido, a previsão argentina de 

tutela preventiva na Lei de Propriedade Intelectual subordina o provimento à 

“previa fianza”.618 É aquilo que a Lei de Patentes espanhola se refere como o 

“afianzamiento de la eventual indemnización".619

Tutela antecipada em ações inibitória e de remoção do ilícito, em 

regra, causa ônus excessivo ao demandado. Esse ônus excessivo, entretanto, não 

é razão para se subordinar todos os provimentos à exigência da caução, por certo. 

Nem foi essa a intenção do legislador ao fixar a exigibilidade às hipóteses em que 

se “julgar necessário” a caução. Como esse ônus excessivo é regra geral no 

âmbito da propriedade industrial, as hipóteses que podem ser inferidas das 

disposições são aquelas que extrapolem o risco natural de uma medida sob o 

fundamento do § 1o., do art. 209.

Seria possível citar os casos de cessação de atividade, destruição de 

produtos com marcas contrafeitas (v. item 7.5). Ou seja, hipóteses de inequívoca 

irreversibilidade dos prejuízos causados na efetivação da medida. Por outro lado, 

mesmo nessas hipóteses a exigência não é de ser feita se o autor não tiver 

condições de oferecer a caução necessária, pois isso fere o princípio da isonomia. 

A prevalecer interpretação diversa, empresa pequena que tem como única razão 

comercial a exploração de sua própria patente não poderia requerer a cessação 

da atividade de empresa usurpadora por não possuir condições de caucionar, o 

que não se pode admitir. Por isso é que devem ser invocadas por analogias as

616 Lei de Marcas, art. 63, 2; Lei de Inventos, art. 83, 2.

617 GUZMÁN, Daniel Manrique. Medidas Cautelares em Derecho Comercial, in XV
jornadas iberoamericanas de derecho procesal, 1996. p. 723.

618 CARBONE, Carlos Alberto. ^Existen los despachos interinos de fondo em la
legislación argentina, in Sentencia Antecipada. Buenos Aires: Rubinzal -  Culzoni Editores, 2000. p. 
498; PEYRANO, J. W., Medida Cautelar Innovativa, Buenos Aires : Depalma, 1981, p. 50.

619 VILAR, Silvia Barona. Protección cautelar de las marcas y disenos industriales. 
Rivista di Diritto Industriale, ano LI, parte 1, 2002. p. 49.
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formulações da doutrina acerca da exigência de caução conforme mencionado ao 

início.620

É a interpretação possível do § 1o., do art. 209, pois também é certo 

que intérprete não seria lícito simplesmente desconsiderar a previsão de caução 

que consta do dispositivo.

4.6.8 Responsabilidade do autor pela inibitória ou remoção do ilícito

ANTECIPADA NO DlREITO INDUSTRIAL

A primeira questão aqui é saber se o regime de responsabilidade 

pela execução de uma liminar previsto no art. 811 do Código de Processo Civil se 

aplica à disciplina da antecipação de tutela.621 A resposta deve ser positiva.

Embora não haja regra específica, o certo é que a aplicação 

subsidiária se justifica em atenção a uma reconhecida disciplina geral da tutela de 

urgência, de incidência excluída apenas quando houver incompatibilidade em face 

da natureza das medidas específicas, o que não se verifica na hipótese.622

620 Nesse sentido FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários à novíssima reforma do 
CPC: Lei 10.444, de 07 de maio de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 69. Conferir também 
esse julgado: "... A exigência da caução preconizada no art. 588, II, do CPC enlaça-se com o risco 
da irreversibilidade dos efeitos da medida, previsto no § 2o, do art.273 do CPC, a qual não se pode 
erigir em impedimento inafastável ao deferimento de provimento antecipatório em casos como o 
dos autos, em que a parte autora, por absoluta falta de outro recurso, aspira a concessão de 
benefício previdenciário, o que denota sua impossibilidade de prestar a garantia solicitada...” (TRF, 
4a Região. Rei. Des. Luiz Carlos de Castro Lugon: julg. 27.è.00, DJ2,182, p. 812, 20.9.2000).

621 Art. 811. Sem prejuízo do disposto no artigo 16, o requerente do procedimento 
cautelar responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar a execução da medida

622 Nesse sentido, entre outros, DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código 
de processo civil. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 157; TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos 
deveres de fazer e de não fazer. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 369 e 370; 
MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela antecipada. São Paulo : Ed. Oliveira Mendes, 1998, 
p. 622 e 623.
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Portanto, inequívoca a responsabilidade objetiva do autor na 

hipótese de não confirmação da antecipação de tutela em ação inibitória ou de 

remoção do ilícito no Direito Industrial. Nada de específico em relação ao regime 

geral da tutela antecipada.

No âmbito do Direito Industrial, vale mencionar, confirmando a 

disciplina geral, que o Acordo TRIPS também prevê a responsabilidade objetiva na 

reparação dos prejuízos àqueles contra quem se deferiu uma ordem que depois 

se revelou abusiva623.

Entretanto, diferentemente da regra geral da responsabilidade 

objetiva, o art. 204, da Lei n° 9.279/96, prevê: “Realizada a diligência de busca e 

apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, 

por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro”.

Parece que a hipótese criaria exceção à regra da responsabilidade 

objetiva, pois imporia a necessidade de responder por perdas e danos apenas nas 

hipóteses previstas no dispositivo, forçando a aferição do elemento subjetivo. Mas 

não é assim. Essa busca e apreensão, como já foi visto, é originalmente prevista 

para as ações criminais. Portanto, só pode ser por analogia invocada naquilo que 

não for incompatível com o regime das ações cíveis pertinentes. E é o caso, pois a 

responsabilidade em antecipação de tutela, pelos motivos indicados, há de ser 

sempre objetiva.

Portanto, a execução de uma busca e apreensão, como se 

reconhece em doutrina da propriedade industrial, de fato “torna o requerente

623 Acordo TRIPS, art. 48.1, 1a. parte: “determinar que uma parte, a pedido da qual
tenham sido tomadas medidas e que tenham abusado dos procedimentos de aplicação de normas 
de proteção de direitos de propriedade intelectual, provenha à parte que tenha sido 
equivocadamente objeto de ordem judicial ou de medida cautelar, compensação adequada pelo 
prejuízo em que incorreu por conta desse abuso”.

227



objetivamente responsável pela indenização dos prejuízos causados, caso perca a 

demanda”.624

Por fim, é preciso definir que a conseqüência dessa responsabilidade 

objetiva do autor do pedido antecipatório é a impossibilidade da concessão de 

ofício. É na propositura de uma ação inibitória com pedido de antecipação de 

tutela, com a possibilidade de se determinar a ruína da atividade comercial do 

demandado, que o autor deve avaliar o risco do pedido. É a essa avaliação que se 

subordina o risco que se pretende correr, pois o indeferimento final o levará a 

ressarcir os prejuízos causados na efetivação da medida sumária.

4.6.9 A TUTELA INIBITÓRIA SUMÁRIA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL REQUERIDA EM

PROCESSO CAUTELAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE (§ 7o, ART. 273, 

CPC)

Em preliminar, é preciso antes de tudo destacar, quando se trata da 

fungibilidade introduzida pelo § 7o, do art. 273, a constatação de que houve o 

reconhecimento da distinção entre os institutos. Não há fungibilidade entre iguais. 

Importante consignar a conclusão porque alguns autores se apressaram em 

apontar que comprovada estava a ausência de diferença entre os institutos. É 

lícito concluir que o contrário se revelou, em verdade.625

Já foi abordado que antes da reforma de 1994, responsável pela 

codificação da antecipação de tutela, era comum a seguinte construção 

jurisprudencial: ação cautelar (a funcionar na prática como inibitória) para impedir

624 SCHIMIDT, Lélio Denícoli. A busca e apreensão nos crimes contra a propriedade
industrial: requisitos para a concessão e responsabilidade pela execução. Revista da Associação 
Brasileira de Propriedade Industrial, n° 43, nov/dez de 1999, p. 35.

625 No sentido do texto MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da tutela..., 7a
edição, p. 154.
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a contrafação, tendo como ação principal (com objetivo único de atender o art. 806 

do Código) algo como uma "ação declaratória do direito de não utilizar marca ou 

patente alheia", entre tantas outras “declaratórias” por este mesmo critério 

concebidas.626

Tratam-se inegavelmente de provimentos satisfativos antecipados no 

âmbito do processo de conhecimento. Concedida a liminar, o processo cautelar 

era traduzido, na prática, numa fase da ação dita principal, pois ambos seguiam o 

mesmo rito e eram finalizados em sentença única (v. item 3.3).

Entretanto, mesmo depois de um bom tempo da reforma, ainda hoje 

é comum essa espécie forçada de cautelar. Até hoje a doutrina concebe e os 

tribunais deferem “cautelar intentada para (...) obter ordem de abstenção da 

fabricação do produto”.627 É também comum se conceber ordem de abstenção em 

cautelar de suspensão de registro”.628

Parece evidente que nada há de cautelar nesses provimentos. 

Ordem de abstenção da fabricação de produto é exemplo significativo de tutela 

inibitória no Direito Industrial (v. item 3.3). Quem obtém uma liminar que impeça a 

fabricação de produto contrafeito não está a assegurar nada que depois possa ser 

reconhecido em posterior processo principal declaratório, mas a satisfazer a 

própria pretensão preventiva e inibitória, ainda que provisoriamente.

Sérgio Berm udes , no mesmo sentido, há tempo já havia constatado que antes da 
antecipação de tutela a inibição da contrafação no Direito Industrial era obtida através de uma 
cautelar que demanda a propositura de uma principal qualquer, no prazo de trinta dias, apenas 
para contemplar o art. 806 do Código de Processo Civil (BERMUDES, Sérgio. A tutela cautelar na 
propriedade industrial. Anais do VI Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1986. p. 50)

627 TJSP -  Al 243.346-4/6 -  3a CDPriv. -  Rei. Des. Ênio Santarelli Zuliani -  J.
14.05.2002. Citando referência antiga de Ovídio, T heodoro  Junior  fala em cautelar de “proibição 
de usar nome comercial que se confunda com outro” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo 
Cautelar, 18. ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 1999, p. 108).

628 Nesse sentido PINHO, Ricardo. A antecipação de tutela nas ações em matéria de
propriedade industrial. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 19, nov/dez 
de 1995, p. 08. Também SABOIA, Marcelo Rocha. A Propriedade Industrial e sua Tutela Jurídica. 
Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 14, jan/fev de 1995, p. 13.
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Tudo isso já mereceu abordagem exaustiva no trabalho. A questão é 

saber até onde a fungibilidade prevista no § 7o, do art. 273, do CPC, poderá 

socorrer demandas como essa do indeferimento da inicial. Enfim, a questão é 

saber se proposta uma genuína tutela inibitória em processo cautelar, 

especialmente no Direito Industrial, poderá a medida ser deferida com fundamento 

no § 7o, do art. 273, do CPC.

Para dirimir a questão é preciso enfrentar alguns pontos referentes à 

aplicação da fungibilidade. O primeiro deles diz respeito a se admitir viável a 

fungibilidade de mão dupla. Sabe-se que o dispositivo em questão, 

expressamente, só autoriza que se conceda medida cautelar em processo de 

conhecimento (Art. 273, § 7o: Se o autor, a título de antecipação de tutela, 

requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os 

respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do 

processo ajuizado). Na nova disposição não há referência à antecipação em 

cautelar. Algo como: “se autor, a título de medida cautelar, requerer providência 

antecipatória, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, 

deferir a medida antecipatória em caráter incidental do processo cautelar”.

A questão é saber se, a despeito da ausência de previsão em sentido 

inverso, se infere da disposição, ou mesmo do inteiro sistema do CPC, a 

possibilidade de se deferir antecipação de tutela em processo cautelar.

Antes da Lei n° 10.444/2002 e depois da introdução da antecipação 

de tutela, nesse intervalo, se sustentava majoritariamente que “estando, destarte, 

o sistema processual agora dotado de instrumento específico à tutela de 

pretensão antecipatória de efeitos da pretensão definitiva de mérito, pode-se até
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penalizar com extinção, sem julgamento de mérito, por falta de interesse de agir, a 

pretensão antecipatória deduzida em sede cautelar”.629

Não havia consenso em doutrina e jurisprudência com relação à 

matéria, é verdade, mas o importante é consignar que a resistência maior na 

aplicação da fungibilidade antes da reforma se dava nas hipóteses de antecipação 

de tutela em processo cautelar.

Mesmo com a vigência da Lei n° 10.444/2002, muitos autores 

continuaram a defender a inviabilidade, fundamentando-se, como A r r u d a  A l v im , 

no fato de o legislador ter autorizado que “pedindo-se o mais (antecipação) o juiz 

poderá vir a conceder o menos (cautelar). Mas não inversamente”.630 Para esses 

autores, enfim, “a recíproca não é possível, porquanto não se pode antecipar a 

tutela através de processo cautelar autônomo, vez que este não se presta a 

antecipar efeitos próprios do provimento final, pois devem ser antecipados no bojo 

do processo principal”.631

Noutra ponta estão os autores, e são maioria, que defendem essa 

fungibilidade de mão dupla. D in a m a r c o  resume a posição: “também o contrário 

está autorizado, isto é: também quando feito um pedido a título de medida 

cautelar, o juiz está autorizado a conceder a medida a título de antecipação de

Entre outros ARMELIN, Roberto. Notas sobre a antecipação de tutela em segundo 
grau de jurisdição. In: Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. Coord. Teresa Arruda Alvim 
Wambier, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 439. Em sentido próximo ZAVASCKI, 
Teori Albino. Antecipação da tutela e colisão de direitos fundamentais. In: Reforma do Código de 
processo civil. Sálvio de Figueiredo Teixeira, São Paulo: Saraiva, 1996, p. 164. Assim também na 
jurisprudência: indeferimento de cautelar sob o seguinte fundamento: “A concessão de medida 
tipicamente satisfativa exige procedimento de cognição plena (...)” (TARS -  AC 197078751 -  9a 
C.Cív. -  Rela Juíza Mara Larsen Chechi -  J. 24.11.1998).

630 ARRUDA ALVIM, José Manoel. Notas sobre a disciplina da antecipação de tutela 
na Lei 10.444, de 07 de maio de 2002, Revista de Processo n° 108. Ed. Revista dos Tribunais, 
2002, p. 110. Em sentido próximo RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende. O aprimoramento da 
antecipação de tutela. In: A nova etapa da reforma do código de processo civil. Coord. Hélio 
Rubens Batista Ribeiro Costa, José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro e Pedro da Silva Dinamarco, 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 114.

631 MESQUITA, Eduardo Melo de. As tutelas cautelar e antecipada. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 427. No mesmo sentido DIAS, Jean Carlos. Tutelas de urgência: 
princípio sistemático da fungibilidade. Curitiba: Juruá, 2003, p. 182.
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tutela, se esse for seu entendimento e os pressupostos estiverem satisfeitos. Não 

há fungibilidade em uma só mão de direção. Em direito, se os bens são fungíveis 

isso significa que tanto se pode substituir um por outro, como outro por um”.632

Aos que defendem a fungibilidade de mão dupla deve ser enfrentada, 

em preliminar, a opção legislativa. Como já mencionado, o dispositivo em questão, 

expressamente, só autoriza que se conceda medida cautelar em processo de 

conhecimento. Na nova disposição não há referência à antecipação em cautelar. E 

é certo que não se infere da interpretação estrita do próprio dispositivo a 

autorização para a chamada fungibilidade de mão dupla. Para ficar no Direito 

Industrial, na estrita aplicação do § 7o, do art. 273, ao juiz não seria lícito conceder 

inibitória de contrafação em processo cautelar.

Mas a solução não se dá apenas pela interpretação estrita do § 7o, 

do art. 273, do Código de Processo Civil. Prova disso é que a fungibilidade entre 

as tutelas de urgência vinha sendo reconhecida em boa doutrina e confirmada em 

julgados muito antes da recente inovação do Código. E como parece lógico, se a 

fungibilidade era admitida no silêncio do CPC, é porque há outros fundamentos a 

autorizá-la, o que, pelas mesmas razões, induz à conclusão que a fungibilidade de 

mão dupla pode encontrar seus fundamentos para além da previsão do § 7o, do 

art. 273.

Para T a l a m in i, a fungibilidade já se impunha, antes da vigência do § 

7o, do art. 273, em atenção aos princípios constitucionais do processo.633 Para 

T h e o d o r o  Jú n io r  a aplicação do princípio antes da inovação do Código atendia “a

632 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p. 92. No mesmo sentido No mesmo sentido de D inam arco : MOREIRA, Alberto 
Camina, NEVES, Daniel A. Assumpção, NETO, Luiz Orione e SHIMURA, Sérgio. Nova reforma 
processual civil: comentada. São Paulo: Ed. Método, 2002, p. 130; SANTOS, Ernani Fidélis. 
Novíssimos perfis do processo civil brasileiro. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 1999, p. 33; CARPENA, 
Márcio Louzada. Do processo cautelar moderno. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 105; TALAMINI. 
Tutela relativa aos direitos de fazer e de não fazer, 2a. edição, p. 370.

633 TALAMINI. Tutela relativa aos direitos de fazer e de não fazer, 2a. edição, p. 370.
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meta da instrumentalidade da maior e mais ampla efetividade da tutela 

jurisdicional”.634 Em verdade, o princípio da fungibilidade informa o sistema 

processual independentemente de regras expressas. E o princípio é alimentado, 

sobretudo, pela instrumentalidade do processo, sem regras de valor absoluto que 

se sobreponham às do direito substancial.635 É claro que o as regras do processo 

sobre forma são imperativas e devem ser observadas; mas o rigorismo “é 

amainado ante a sobreposição de outros princípios e regras”.636 Essa lógica está 

expressamente consagrada em muitas previsões do Código de Processo Civil.637

Aqui está o fundamento da fungibilidade de mão dupla, invocando 

analogicamente a regra do § 7o, do art. 273, mas sem depender exclusivamente 

da previsão mencionada. Esses princípios que alimentam a interpretação 

sistemática do processo impõem que não se extinga liminarmente uma ação 

cautelar que contenha pedido antecipatório. Como proceder na hipótese concreta 

será visto adiante.638

634 E conclui o professor: “É preferível transigir com a pureza dos institutos do que 
sonegar a prestação justa a que o Estado se obrigou perante todos aqueles que dependem da 
razão do Poder Judiciário para defender seus direitos e interesses envolvidos em litígio. Eis a 
orientação merecedora de aplausos, sempre que o Juiz se deparar com algum desvio 
procedimental no conflito entre tutela cautelar e tutela antecipatória” (THEODORO JÚNIOR, 
Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, p. 617). Em sentido 
próximo ASSIS, Araken de. Doutrina e prática no processo civil contemporâneo. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 445 e 446.

635 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 2002, p. 326.

636 SILVA, Ovídio Baptista da; MACHADO, L. Melíbio Uiraçaba; GESSINGER, Rui 
Armando e Go m e s , Fábio Luiz. Teoria Geral do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002, p. 234.

637 Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, 
o juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade; Art. 249. O 
juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são atingidos, ordenando as providências 
necessárias, a fim de que sejam repetidos, ou retificados. § 1o. O ato não se repetirá nem se lhe 
suprirá a falta quando não prejudicar a parte; Art. 250. O erro de forma do processo acarreta 
unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que 
forem necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as prescrições legais. Parágrafo 
único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa.

638 Spadoni ainda apresenta outro argumento válido para reafirmar o cabimento da 
fungibilidade de mão dupla: “A situação jurídica e processual da parte que é beneficiada pela 
aplicação da fungibilidade nos termos explícitos do dispositivo é a mesma em que se encontra a 
parte que faz pedido de tutela antecipada no lugar da adequada cautelar, de forma que idêntico 
tratamento lhes deve ser dispensado, sob pena de afronta ao princípio constitucional da isonomia
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Antes, porém, é preciso dizer que não convence a alegação segundo 

a qual a fungibilidade de mão dupla não se autoriza porque sempre seria hipótese 

de erro grosseiro, fora do campo próprio da fungibilidade, até por analogia aos 

requisitos da fungibilidade recursal.639 Ora, parece um equívoco supor que a 

dúvida objetiva acerca da natureza da medida, como requisito para a aplicação da 

fungibilidade, revele-se exclusivamente para os casos de cautelar requerida em 

ação de conhecimento.

A sustação de protesto é caso típico. Luiz Guilherme Marinoni e 

Araken de Assis divergem acerca da natureza da medida. De igual forma a 

jurisprudência, a ponto de o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, apenas 

como exemplo, à mesma época, divergir em câmaras diferentes acerca da 

natureza da sustação de protesto.640

Portanto, considerar como erro grosseiro e, por isso, negar aplicação 

do princípio da fungibilidade à hipótese da sustação de protesto requerida em

(art. 5o da CF)” (SPADONI. Joaquim Felipe. Fungibilidade das tutelas de urgência. Revista de 
Processo, n° 110, p. 88).

639 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários à novíssima reforma do CPC: Lei 
10.444, de 07 de maio de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 121 e 122. No mesmo sentido 
SPADONI. Joaquim Felipe. Fungibilidade das tutelas de urgência. Revista de Processo, n° 110, p. 
85.

640 Marinoni classifica a sustação de protesto como tutela antecipatória preventiva 
(MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória nas ações declaratórias e constitutivas. Revista 
de Direito Processual Civil, Curitiba, v. 4, p. 80, jan./abr. 1997); o Desembargador e processualista 
gaúcho, Araken de Assis, afirma que “não devem os operadores amesquinhar o alcance da tutela 
antecipada, pleiteando, por exemplo, a sustação de protesto na própria ação em que se pede a 
declaração de inexistência da cambial. A sustação de protesto é medida cautelar, embora atípica, 
porque não satisfaz, desde logo, o direito alegado (inexistência da cambial)” (ASSIS, Araken de. 
Antecipação de tutela. In: Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. Coord. Teresa Arruda 
Alvim Wambier, São Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 18 e 19). De um lado, “O 
provimento judicial adequado para a sustação de protesto é o instituto da antecipação de tutela, no 
curso do processo de conhecimento, devido seu caráter satisfativo. Extinção de ofício da cautelar. 
Jurisprudência pacífica da Câmara” (TJRS -  AC 70001686997 -  9a C.Cív. -  Rela Desa Ana Lúcia 
Carvalho Pinto Vieira — J. 05.06.2002). De outro lado, “PROCESSUAL — CAUTELAR DE 
SUSTAÇÃO DE PROTESTO -  Cabimento da sustação de protesto como medida cautelar, não 
sendo caso de antecipação de tutela” (TJRS -  APC 70004331724 -  (00511713) -  19a C.Cív. -  Rei. 
Des. Mário José Gomes Pereira -  J. 04.06.2002) JCPC.273.
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cautelar (por juiz que considere a medida satisfativa), é um equívoco que se deve 

enjeitar. O mesmo se dá para a liminar de uma inibitória proposta em processo 

cautelar, pois não faltam exemplos em doutrina e jurisprudência atestando a 

natureza cautelar da medida, embora se entenda que se trata mesmo de hipótese 

típica de antecipação de tutela satisfativa.

Pelas mesmas razões, a analogia ao princípio da fungibilidade 

recursal, quando muito, deve ser seguida cum grano salis. No âmbito recursal é de 

fácil identificação um erro grosseiro. Há muito a doutrina e, sobretudo, a 

jurisprudência já definiram de forma bastante clara os respectivos recursos 

cabíveis à impugnação de decisões judiciais. Definitivamente esse consenso não 

está presente no debate afeito às tutelas de urgência. Ao contrário, o dissenso é 

irrestrito, em especial quando se trata de diferenciar a cautelar da ainda nova 

tutela antecipada. Por isso não se deve fazer um empréstimo acrítico da 

fungibilidade recursal para a fungibilidade entre as tutelas de urgência.

E mais, mesmo para a fungibilidade recursal o conceito de erro 

grosseiro não tem aplicação que sugira, por analogia, a rejeição liminar de uma 

inibitória proposta em processo cautelar. A despeito de alguma divergência, a 

inexistência de erro grosseiro e a ocorrência de dúvida objetiva se equivalem.641 E 

se diz em boa doutrina que a ocorrência de dúvida objetiva pode derivar, entre 

outras hipóteses, “da discussão doutrinária ou jurisprudencial a respeito da 

natureza jurídica de certo ato processual”.642 Presume-se que não há exagero em 

afirmar-se que poucos institutos provocam mais debate do que a chamada tutela 

de urgência. Especificamente para a caso de liminar inibitória a impedir 

contrafação proposta em processo cautelar, como já se viu, o debate em doutrina 

especializada, no mínimo, é inegável.

641 CHEIM, Jorge Flávio. Apelação Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 
224.
642 MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento, op. cit., p. 
511.
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Melhor seria invocar a fungibilidade própria das possessórias, 

aplicável sempre que houver dificuldade de se identificar no caso concreto a 

diferença, por exemplo, entre turbação e esbulho.643 Aí o princípio da fungibilidade 

socorre as “situações fronteiriças”, presentes na identificação da natureza das 

tutelas de urgência, em especial porque sequer há um critério consensual para se 

classificar o que seja cautelar e antecipação.

Definida a possibilidade de o princípio da fungibilidade socorrer uma 

inibitória de contrafação requerida em processo cautelar, é preciso identificar os 

pressupostos da aplicação em concreto da fungibilidade e, ainda mais, o 

procedimento dessa aplicação.

Quanto aos pressupostos, muito não há a dizer. O § 7o, do art. 273, 

subordina a concessão de uma medida pela outra à presença dos “respectivos 

pressupostos”. Assim, se à concessão de cautelar em ação de conhecimento se 

exigem os pressupostos daquela (periculum e fumus), à antecipação em cautelar 

exigem-se os pressupostos indicados nos art. 273 e 461, conforme o caso. Aliás, 

quanto aos pressuposto de uma e outra medida, há algum tempo vem se notando 

que as similitudes estão muito além das diferenças, de modo que quase sempre 

presentes os pressuposto à concessão de uma medida, presentes estarão à 

concessão de outra.

643 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol III. Rio de
Janeiro: Forense, 1994, p. 141. Acerca da situações fronteiriças no âmbito da tutela de urgência: 
“De algum tempo para cá, venho tendendo a convencer-me de que, por vezes, esse tipo de 
preocupação é fútil, porque no Direito, como na vida, as distinções nem sempre refletem 
contraposições: o Direito e a vida são realidades que se desenvolvem e se estruturam 
gradualmente, sem essa obsessão por muros opacos que separem, de maneira radical, um 
compartimento do outro. A própria ciência processual reconhece hoje que muito do que se tentou 
fazer em matéria de distinção rigorosa, de quase que separação absoluta entre institutos, na 
verdade, constituía uma preocupação metodologicamente discutível e, em certos casos, 
francamente equivocada, porque há sempre uma passagem gradual de uma realidade à outra, 
que, quase sempre se depara uma espécie de zona de fronteira, uma faixa cinzenta, que nem o 
mais aparelhado cartógrafo saberia dizer com precisão em qual dos dois terrenos estamos 
pisando" (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A antecipação da tutela jurisdicional na reforma do 
Código de Processo Civil. Revista de Processo, n° 81, p. 198, 201-202).
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São esses os pressupostos para a concessão da medida pretendida. 

Deverão ser analisados ainda os pressupostos para a aplicação propriamente do 

princípio da fungibilidade. Ainda que com previsão expressa de fungibilidade, os 

critérios já apontados pela doutrina antes mesmo da inovação merecem ser 

mantidos. Não é porque a leitura estrita do dispositivo não fixa limites que se deva 

reconhecê-los inexistentes. A interpretação deve ser do sistema ainda vigente no 

Código de Processo. E nesse sistema ainda não se deu a proscrição do processo 

cautelar. Assim, é evidente que a concessão de natureza cautelar no âmbito do 

processo de conhecimento segue sendo medida excepcional, passível de 

deferimento quando houver dúvida objetiva acerca da natureza da medida.644

A existência de dúvida objetiva deve ser feita apenas na hipótese 

concreta. E a tutela de urgência, já foi visto, é campo fértil à suscitação de dúvida 

objetiva. Em tese, até mesmo as cautelares nominadas podem se valer do 

princípio para serem deferidas em ação de conhecimento. Quanto à sugerida 

exigência, alternativa, de extrema urgência para a aplicação do princípio, o 

pressuposto reclama melhor análise, questão enfrentada em seguida.

O certo, vale repetir, é que a liminar inibitória a impedir contrafação 

proposta em processo cautelar é hipótese de dúvida objetiva, porque acerca da 

natureza da medida divergem doutrina e jurisprudência.

Quanto à urgência, em preliminar é possível dizer que tanto as 

cautelares quanto as antecipações de tutela que reclamem a incidência da 

fungibilidade já possuem essa urgência como pressuposto específico de 

concessão. À exceção das antecipações fundadas em abuso de direito de defesa 

ou manifesto propósito protelatório do réu (273, II, do CPC), em que é obviamente

644 Por esta razão não se pode concordar com o que já sustentou sobre a inovação:
“Aspecto não pode ser olvidado é que se trata de uma opção da parte. Em outras palavras, fica a 
critério do interessado postular a antecipação da tutela (com natureza cautelar) ou ajuizar medida 
cautelar autônoma” (GOMES JUNIOR, Luiz Manoel. A reforma do CPC -  Lei 10.444/2002 -  
Considerações iniciais, Revista de Processo n° 107. Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 120.
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impensável a fungibilidade, sempre haverá periculum a justificar os pedidos 

liminares vinculados.

Fala-se, em verdade, em extrema urgência para afastar dano 

grave.645 Esse plus em relação ao periculum, já reclamado como pressuposto à 

tutela de urgência, realmente autoriza, como pressuposto alternativo à dúvida 

objetiva, a incidência da fungibilidade. Não é demais lembrar que é o argumento 

da urgência (periculum, em verdade) que mantém íntegra liminar concedida por 

juiz incompetente.646 Assim, se em nome da eficácia da tutela jurisdicional 

permitiu-se amainar princípios como o do juiz natural, não faz sentido supor 

instransponíveis os limites entre as tutelas cautelar e antecipatória.

De toda a forma, a inibição liminar em processo cautelar prescinde 

do pressuposto alternativo da urgência ou extrema urgência porque a dúvida 

objetiva basta à incidência da fungibilidade na hipótese.

A questão final é saber se deve haver correção procedimental. Por 

mais paradoxal que pareça, a disposição do § 7o, do art. 273, para os casos de 

cautelar por antecipação, expressamente disciplinada, dispensa a correção 

procedimental.647 Ou seja, sendo requerida uma cautelar como se fosse 

antecipação, a existência de dúvida objetiva provoca a incidência da fungibilidade 

e todo aquele processo cautelar autônomo do livro III do CPC transmuda-se numa 

simples fase do processo de conhecimento. O trabalho já enfrentou a questão. 

Mas aqui é o caso de analisar se o contrário é possível, o que também requer 

exame apurado.

645 TALAMINI. Tutela relativa aos direitos de fazer e de não fazer, 2a. edição, p. 370.

646 CUNHA, Alcides Munhoz da. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 11. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 612.
647 Entre outros SPADONI. Joaquim Felipe. Fungibilidade das tutelas de urgência.
Revista de Processo, n° 110, p. 86.
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Deduzida uma inibitória sumária de contrafação (antecipação de 

tutela) em processo cautelar, poderá o juiz deferir a medida invocando o princípio 

da fungibilidade, como já está definido. O problema é que, ao contrário da 

conjectura expressa do dispositivo do CPC (cautelar em ação de conhecimento), é 

difícil imaginar que caiba no procedimento teoricamente sumarizado do processo 

cautelar uma pretensão inibitória, a ser confirmada em sentença, necessariamente 

precedida de cognição exauriente.

Hoje se aceita sem muita resistência que há sumarização cognitiva 

no processo cautelar, inclusive com “redução de provas em relação àqueles 

processos de cognição exauriente, pois se assim não fosse não haveria como ser
-  • • -  »  648sumaria a sua cognição .

O certo é que, pelo menos em tese, o processo cautelar haveria de 

ter um rito procedimental que bastasse à apuração do fumus e do periculum. Não 

há julgamento de mérito no processo cautelar, de forma que o procedimento deve 

adequar-se às estritas limitações cognitivas. Assim, reconhecendo-se essa 

premissa como verdadeira, parece certo concluir que apenas liminarmente pode 

ser deferida uma inibitória de contrafação que seja deduzida em processo cautelar 

(por incidência da fungibilidade), mas não se deve admitir que esse processo, tal 

qual deduzido em juízo, siga até sentença final. É que a tutela exauriente inerente 

a uma inibitória não cabe no procedimento próprio do processo cautelar, 

vocacionado à aferição de mera probabilidade. Essa era, inclusive, a razão de

648 LARA, Betina Rizzato. Liminares no processo civil, Local: editora, 1993. p. 28; “... a
atividade cognitiva do juiz no processo cautelar é restrita devido à sua característica de 
sumariedade, característica essa que, insistimos em repetir, decorre do rito que se lhe impôs o 
legislador, que, por sua vez, se explica pela própria justificativa pragmática de sua existência no 
ordenamento jurídico” SAMPAIO, Marcus Vinicius de Abreu. O poder geral de cautela do juiz. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 83. E ainda: “A instrução das causas cautelares é
necessariamente sumária em razão da emergência de perigo que o provimento procura obviar. 
Reduzem-se, por isso, as provas a informações sumárias, fundadas em critérios de mera 
plausibilidade” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo Cautelar. 18a ed. São Paulo: Leud,
1999. p. 133).
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decidir de muitos julgados que indeferiam cautelares de cunho satisfativo, antes 

da previsão expressa de fungibilidade.649

Assim, deferida a inibitória de contrafação em processo cautelar, em 

atenção ao princípio da fungibilidade, obriga-se o juiz a mandar emendar a inicial, 

de forma a se proceder à correção procedimental. B a rb o s a  M o re ira , antes 

mesmo da vigência do novo § 7o, do art. 273, já subordinava a fungibilidade à 

condição “que o processamento observe a disciplina adequada à verdadeira 

natureza da matéria’’.650

Não se pode falar em fungibilidade de ritos, pois o contrário (cautelar 

em ação de conhecimento) até parece ser possível, mas não a antecipação em 

processo cautelar, pois esta antecipação pressupõe um processo satisfativo de 

cognição exauriente, incompatível com os indicados limites do processo cautelar.

De toda a forma, deve ser consignado que a prática forense há muito 

arquivou as distinções que em doutrina eram inequívocas. Sabe-se que no mais 

das vezes os processos cautelar e principal seguiam exatamente os mesmos ritos, 

findados em sentença única ao final da longa instrução do principal. A questão é 

saber se tal desnaturação do processo cautelar tem sua razão de ser ou deve

“Ressalvadas as hipóteses da medida tomada em procedimentos especiais, a 
exemplo daquela prevista no Dec. Lei n° 911/69, contemplando a alienação fiduciária em garantia, 
e de outras previstas em Lei, a busca e apreensão não pode funcionar como cautelar satisfativa do 
direito material da parte. Não se afigura adequada a ação cautelar de busca e apreensão, movida 
com amparo no art. 839 do CPC, para reivindicar o domínio de bem litigioso, situação que será 
possível, apenas, por meio de ação cognitiva, de procedimento ordinário, diante da necessidade de 
ampla instrução probatória” (TJPE -  AC 37559-5 -  Rei. Des. Márcio Xavier -  DJPE 28.03.2002 -  p. 
59).

650 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Revista de Direito Processual Civil, vol. II, p. 345
e 346. No mesmo sentido “... não se vislumbra espaço de procedência para não aceitabilidade da 
fungibilidade, cuja aplicação deve se dar, entretanto, em termos razoáveis, respeitando a natureza 
de cada tutela e, principalmente, o aspecto formal no que concerne ao processamento (rito) de 
cada uma, já que isso permite uma melhor prestação jurisdicional” (CARPENA, Márcio Louzada. 
Do processo cautelar moderno. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 108).
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mesmo ser coibida. Mas aí já não há mais espaço para esse debate no 

trabalho.651

No entanto, cabe consignar ainda que essa incompatibilidade 

procedimental é outro argumento invocado para rejeitar a fungibilidade de mão 

dupla. Para a tese, aceitar uma inibitória sumária de contrafação no âmbito do 

processo cautelar seria o mesmo que ressuscitar a velha “cautelar satisfativa”.652

As premissas estão corretas, mas com a conclusão não se pode 

concordar. Uma coisa é sustentar que não se pode deferir; outra, muito diferente, 

é sustentar que se possa deferir, ainda que se mande emendar a inicial para 

adaptar o procedimento. Assim, a fungibilidade de mão dupla não significa, 

necessariamente, ressuscitar a velha a ação cautelar de cunho satisfativo, como 

se supôs. Tal só se verificaria se a inibitória seguisse tramitando no âmbito do 

processo cautelar, mas isso não é possível, pois a hipótese realmente demanda 

correção procedimental.

Assim, é fácil notar que nesse caso abordado de inibitória de 

contrafação em processo cautelar — tão recorrente no Direito Industrial —, a 

incidência da fungibilidade apenas autoriza que se conceda a liminar preventiva 

antes da correção procedimental, pois a possibilidade de o juiz mandar emendar a 

inicial para corrigir o procedimento subsiste sem qualquer relação com a

65 Fica, entretanto, o alvitre de D inamarco : “Em tempos de conceitualismo processual
acirrado, questionava-se se a suficiência do fumus juris significa que no processo cautelar se exige 
cognição menos profunda sobre os fatos constitutivos do direito do autor ou se a cognição, sem ser 
mais ou menos profunda que a ordinária, se desloca para os fatos indicadores da probabilidade, 
deixando de enfocar diretamente os fatos constitutivos; na prática, essa bizantina questão não 
conduz a qualquer resultado útil, quer em relação à tutela cautelar, quer à antecipação de tutela” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. O Regime Jurídico das Medidas Urgentes, Juris Síntese n° 33 - 
JAN/FEV de 2002)

652 “...o dispositivo não pode ser usado como um escudo para a conversibilidade da
antecipação da tutela em cautelar, sob pena de ressuscitar-se a velha acáo cautelar de cunho 
satisfativo. que destoa de todo o sistema processual adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro”. 
(RABONEZE, Ricardo. A nova sistemática da antecipação da tutela. In: A segunda etapa da 
reforma processual civil. Coord. Luiz Guilherme Marinoni e Fredie Didier Jr., São Paulo: Malheiros 
Editores, 2001, p. 87).
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fungibilidade, nos termos das previsões dos art. 284 e 295, V, do CPC. Por isso, 

se o tempo necessário para que se proceda à correção procedimental não implicar 

prejuízo ao autor da inibitória em cautelar, sequer de fungibilidade se deve cogitar, 

pois a concessão da liminar poderá esperar essa emenda da inicial e conseqüente 

correção procedimental.653

Vale notar, ainda, que a fungibilidade posta no § 7o, do art. 273, não 

tem o condão de arranhar o princípio da demanda e da regra de congruência, 

representada no ordenamento pelos artigos 128 e 460 do Código de Processo 

Civil.654 Ao se valer da fungibilidade o juiz não defere nada diferente do que foi 

pedido pelo autor. Conquanto a inibição de contrafação tenha sido pretendida em 

processo cautelar, é sempre de pedido de inibição preventiva e satisfativa que se 

está falando. Deferir a própria pretensão levada a juízo, ainda que recebida pelo 

juiz pela natureza que lhe é realmente própria, como é intuitivo, não pode 

representar qualquer violação aos indicados princípios.

Por essa mesma razão, não se deve refutar essa segunda direção da 

fungibilidade sob o argumento segundo qual na cautelar não está posto o pedido 

(que só haveria de constar na futura “ação principal”). Assim, segundo o mesmo 

argumento, não seria possível antecipar a tutela se, em verdade, com a 

propositura da “cautelar” não se conhece o pedido final (de onde se extrairá a 

antecipação).655 Ora, essa “cautelar” proposta não é de fato cautelar, mas sim 

uma ação principal com pedido de antecipação de tutela que foi batizada

653 Com alguma divergência à posição do texto: “Não vemos possível a fungibilidade 
“progressiva”, principalmente em razão das peculiaridades do procedimento cautelar, mais singelo 
do que o procedimento comum (sumário/ordinário) de conhecimento. Como se disse, não se 
autoriza, aqui, a fungibilidade do procedimento. Permite-se, sim, o processamento de um pedido 
por determinado rito que, a princípio, não lhe era cabível. Em nenhum momento se autorizou a 
utilização de procedimento cautelar para a obtenção de provimento satisfativo” (JORGE, Flávio 
Cheim, DIDIER JR., Fredie e RODRIGUES, Marcelo Abelha. A nova reforma processual. São 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 90).
654 Em sentido contrário ao texto DIAS, Jean Carlos. Tutelas de urgência: princípio 
sistemático da fungibilidade. Curitiba: Juruá, 2003, p. 170 a 175.

655 Nesse sentido SPADONI. Joaquim Felipe. Fungibilidade das tutelas de urgência. 
Revista de Processo, n° 110, p. 90.
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equivocadamente de cautelar. Aliás, só por isso incide a fungibilidade. Fosse 

mesmo cautelar, com pedido final a ser veiculado apenas na principal, não era 

sequer de se falar em fungibilidade. O que se pode cogitar é eventual emenda da 

inicial para que o pedido “cautelar”, quando o juiz não possa reconhecê-lo como 

principal, seja corretamente formulado.

Por fim, não é demais assinalar que a fungibilidade agora expressa 

no CPC consolida “uma revolução salutar no plano das idéias” que os provimentos 

antecipatórios trouxeram ao sistema e, por outro lado, evitam uma tragédia na 

prática forense que a incompreensão (ou compreensão restritiva) causava no 

manejo das tutelas de urgência.656 Até porque, se a fungibilidade já era possível 

antes da introdução do § 7o, do art. 273 — como é correto afirmar —, vai melhor 

se houver previsão expressa.

4.7 T u tela  r e in t e g r a t ó r ia . T u tela  de  r e m o ç ã o  d o  il íc ito  no  D ir e ito

In d u s tr ia l

Quando o trabalho enfrentou a suposta distinção entre a ação de 

obrigação de fazer e não fazer e inibitória, ressaltou-se que muito longe de 

corriqueira é a utilização da expressão “tutela inibitória” nos julgados brasileiros. 

Menos freqüente ainda a utilização da ação de remoção do ilícito (pelo menos com 

essa nomenclatura).

Assim, naquele momento se registrou que é de pouca serventia que 

se aprofundem diferenças entre as ações de obrigação de fazer e não fazer e 

ações inibitória e de remoção de ilícito. Tanto a ação inibitória como a de remoção 

do ilícito têm fundamento processual no art. 461 do Código de Processo Civil, são

656 CUNHA, Alcides Munhoz da. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000. p. 55.
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ambas efetivadas com técnicas de tutela (mandamental e executiva lato sensu) 

que estão contidas no material que forma uma demanda veiculada pelo art. 461. 

Têm ambas também o mesmo fundamento substancial (art. 5o, XXXV, da CF). 

Outra vez merece ser repetido que isso não retira a importância da distinção entre 

as tutelas voltadas contra o ilícito e contra o dano, com enorme utilidade teórica e 

prática, nos termos já indicados. Inibitória e reitegratória (remoção do ilícito) 

voltam-se contra o ilícito, sem qualquer relação com o dano e, conseqüentemente, 

com o elemento subjetivo (culpa).

Com essas ressalvas que se enfrenta agora aquilo que se 

convencionou chamar tutela reitegratória ou de remoção do ilícito.

A distinção entre inibitória e remoção do ilícito deve se dar apenas 

sob a lente funcional. A tutela inibitória, está claro, tem natureza nitidamente 

preventiva. A inibitória está sempre a serviço de inibir o ilícito, sua repetição ou 

continuação. A de remoção do ilícito, como sugere o título, presta-se a remover o 

ilícito (e não o dano) quando ele já foi praticado.

As duas hipóteses valem-se indistintamente de técnicas 

mandamentais e executivas lato sensu, como será visto adiante. A distinção está 

no aspecto funcional das medidas.

Exemplo do Direito Industrial pode auxiliar a distinção. Se 

determinado produto foi fabricado com a utilização de patente alheia, a destruição 

desse produto remove o ilícito. Não há na hipótese inibição do uso de patente de 

invenção alheia, mas a própria remoção do ilícito, com a apreensão e destruição 

do produto indevidamente produzido. Nessa hipótese não há qualquer inibição de 

ilícito, mas pura remoção do ilícito já produzido. De qualquer forma, se a produção 

gerou danos (que independem da remoção do ilícito), tal será matéria para a tutela 

ressarcitória.
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A remoção do ilícito só é possível, portanto, quando o ilícito já se 

verificou, pois o que se pretende é a restauração do estado anterior à prática do 

ilícito. A marca comercial contrafeita, noutro exemplo de Direito Industrial, é 

destruída, com a eliminação do ilícito que representava essa contrafação. No 

âmbito da concorrência desleal, se alguém se atribui, com meio de propaganda, 

distinção que em verdade não obteve (art. 195, VII, Lei n° 9.279/96), a tutela que 

manda, pelo mesmo veículo, anunciar que a ausência da distinção invocada é 

tutela reintegratória. Com esse contra-anúncio se remove o ilícito. Restaura-se a 

situação anterior ao ilícito, embora possa estar o exemplo numa zona de 

penumbra com a tutela ressarcitória na forma específica (v. item 4.7.1 e 8.3)

A inibitória não se relaciona com a reintegração, mas com a 

prevenção. É a reitegratória que se propõe a eliminar uma situação de ilicitude.657 

Assim, quando ainda não houve a prática de qualquer ato ilícito, a tutela que se 

destina a evitar que se verifique será sempre, incondicionalmente, inibitória. Até 

porque, não se cogita de eliminar aquilo que ainda não existe!

Problema está na distinção da tutela de remoção do ilícito com a 

tutela inibitória destinada a evitar a repetição ou continuação do ilícito. O exemplo 

é de M a r in o n i, ainda na esfera da propriedade industrial:

A tutela que determina a retirada do nome comercial que está 
estampado na fachada de uma determinada loja de comércio não 
visa a convencer o comerciante a parar de utilizar o nome, porém 
remove o ilícito. A tutela de apreensão da mercadoria que foi 
produzida em desrespeito a uma patente de invenção também 
elimina uma situação ilícita, não se destinando a convencer o réu 
a não voltar a produzir a mercadoria ou ainda a não colocá-la à 
venda ou a não vendê-la.658

Note que o autor distingue as hipóteses mesmo pelas formas de

efetivação da medida (coerção direta ou sub-rogação e indireta). Será visto,

MARINONI, Tutela Inibitória..., p. 424.

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, op. cit., p. 117.
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entretanto, que não está aí a diferença entre inibitória e remoção do ilícito. O 

problema é que a se retirar o aspecto estrutural que está a distinguir as duas 

hipóteses, amplia-se a zona de penumbra a quase fazer desaparecer o sentido 

didático da distinção.

É M a r in o n i mesmo quem ensina que “a tutela de remoção do ilícito 

extirparia sua causa”.659 O impasse está quando a remoção, para além de extirpar 

a causa, tem função (lente funcional) genuinamente inibitória. Nos exemplos 

citados pelo autor a questão se apresenta de forma clara. Ora — retiradas as 

diferenças estruturais dos provimentos —, “a tutela que determina a retirada do 

nome comercial que está estampado na fachada de uma determinada loja de 

comércio” e “a tutela de apreensão da mercadoria que foi produzida em 

desrespeito a uma patente de invenção”, além de “extirparem a causa”, 

claramente inibem a repetição ou continuação dos atos ilícitos.

Não há qualquer diferença funcional entre o primeiro exemplo de

M a r in o n i de outro que se traduza numa tutela que ordene sob pena de multa a

“retirada do nome comercial que está estampado na fachada de uma determinada 

loja de comércio”. Nesse ponto, pelo menos, não há como concordar com o autor.

Sob a lente funcional, portanto, haverá sempre uma zona de 

penumbra entre uma tutela inibitória e outra que se denomine de remoção do 

ilícito. Sempre será possível que a “remoção do ilícito" se preste a inibir a 

repetição ou mesmo continuação do ilícito. Para o mesmo autor, haveria clara 

distinção entre a tutela que apreende um produto com marca contrafeita que está 

sendo oferecido ao público (remoção do ilícito) de outra que apreende com o 

objetivo desse produto não ser oferecido ao público (inibitória ou preventiva 

executiva).660 É até possível a compreensão dessa diferença, mas o difícil é 

imaginar que haja pedido de apreensão que não tenha um objetivo de elidir a

659 MARINONI, Tutela Inibitória..., p. 415.

660 MARINONI, Tutela específica..., p. 134 e 135.
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comercialização do produto contrafeito, a fim de evitar a repetição ou continuação 

do ilícito. A sobreposição de funções é quase insuperável.

A diferença poderia estar na estrutura do provimento.

Nesse sentido e referindo-se aos exemplos mencionados, M a r in o n i 

adverte que nestes “casos, a tutela não é inibitória (mandamental), mas de 

remoção do ilícito (executiva)”. E complementa explicando que “a tutela de 

remoção do ilícito diferencia-se da inibitória por remover ou eliminar o ilícito; a 

tutela inibitória, no caso de ilícito continuado, não remove ou elimina o ilícito, mas 

apenas visa convencer o réu a cessar de praticá-lo”.661

Entretanto, o que parece claro é que essa remoção não 

necessariamente precisa se dar “mediante um ato do próprio juízo — com a ajuda 

de auxiliares judiciários — ou determinando-se a terceiro um fazer”.662 Nada obsta 

que a remoção também se dê por ordem, por coerção indireta. No exemplo citado 

pelo próprio prof. M a r in o n i, a valer para boa parte de casos similares, “a retirada 

do nome comercial que está estampado na fachada de uma determinada loja de 

comércio” pode se dar por cumprimento de mandado judicial (a prescindir da 

vontade do demandado — remoção de coisa, § 5o do art. 461) ou por ordem sob 

pena de multa (coerção indireta).

A remoção do ilícito (a diferenciar esta tutela da inibitória), enfim, 

pode ser determinada mediante ordem sob pena de multa. Assim como a inibitória 

pode valer-se de um ato executivo que prescinda da vontade do demandado. 

Exemplo é a inibitória mediante de busca e apreensão. Se autor descobre que 

chegou no porto um lote de produtos importados com marca contrafeita, a liminar 

de busca e apreensão que impede a comercialização é inibitória do ilícito, atuada

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, op. cit., p. 117.

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, op. cit., p. 117.
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desde o início com técnica executiva.663 Noutro contexto, T a la m in i fala que “a 

sanção preventiva pode desenvolver-se ainda através de emprego de meios de 

sujeitação que tornem materialmente impossível a transgressão”.664

Assim, seria possível dizer que há sim tutela inibitória mandamental e 

executiva, assim como há tutela de remoção do ilícito da mesma forma 

mandamental e executiva. Classificá-las tão-somente pela forma de atuação, 

como quis M a r in o n i, parece não resolver.665 Tanto é assim que o autor não 

conseguiu chamar de remoção de ilícito a tutela que inibe a prática do ilícito 

através de técnica executiva! Obrigou-se à criação da “tutela preventiva 

executiva”, o que, a manter congruência terminológica, teria que determinar a 

criação de algo como “tutela de remoção mandamental”. No mesmo sentido, 

Ma r in o n i obrigar-se-ia a encontrar diferentes nomes para designar as tutelas 

ressarcitórias na forma específica que demandassem técnica mandamental ou 

executiva para melhor efetivação.

Nessa classificação também fica difícil imaginar a diferença entre 

tutela preventiva executiva manejada para impedir a repetição do ilícito e a tutela 

de remoção do ilícito continuado.666

E mais, a tomar com rigor essa classificação — fundada na técnica 

processual de atuação, no aspecto estrutural da tutela — é de se imaginar que a 

tutela só poderia ser batizada ao final. Basta imaginar uma hipótese concreta. 

Considerando a inequívoca a “fungibilidade” entre a tutela inibitória e de remoção 

do ilícito (entre técnica mandamental e executiva, para ficar com essa

663 Marinoni concebe exemplo parecido, mas batiza a ação de tutela preventiva
executiva MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
p. 123.

664 TALAMINI, Tutela..., 2a. edição, p. 178.

665 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. p. 121 e seguintes.
666 Marinoni mesmo reconhece essa dificuldade (MARINONI, Tutela Específica..., p.
136 e 137, especialmente nota 64).
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classificação),667 proposta uma ação inibitória para impedir a repetição do ilícito, 

havendo frustração da técnica mandamental (por descumprimento da ordem pelo 

demando), o uso da técnica executiva transmudaria a inibitória original em 

remoção do ilícito!

O certo mesmo é imaginar que a tutela é inibitória porque inibe o 

ilícito; é de remoção do ilícito porque remove o ilícito. O resto é apenas técnica de 

tutela a serviço da ação, todas contidas no material que forma uma demanda 

fundamentada no art. 461 do CPC. M a r in o n i mesmo lamenta a confusão que se 

faz “entre a tutela (por exemplo, tutela inibitória) e a técnica que serve para prestá- 

la (por exemplo sentença mandamental)”.668

Indício a confirmar a posição é que na Alemanha se aceita que um 

provimento inibitório — frustrada a ordem original —, seja atuado com técnica 

executiva.669 Parte da doutrina italiana reconhece que o seqüestro (busca e 

apreensão) previsto tanto na Lei de marcas como na de Patente pode ter natureza 

inibitória, a evitar a violação do direito e impedir a circulação dos produtos 

contrafeitos.670 É o chamado “sequestro a scopo di inibitória”,671 Ainda na Itália,

MARINONI. Luiz Guilherme. Tutela Inibitória (individual e coletiva), op. cit., p. 134. 
Em verdade, não há mesmo fungibilidade, mas apenas deferimento de uma das eficácias contidas 
num pedido que se funda no art. 461 do CPC. Acerca dessa transmutação, conferir MEDINA, José 
Miguel Garcia. Execução Civil -  princípios fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
p. 348 e 349).

668 MARINONI, Luiz Guilherme. Sobre o procedimento da ação de busca e apreensão 
fundada no Decreto-lei n° 911/69. Revista de Direito Processual Civil, v. 21. Curitiba: Ed. Genesis,
2001. p. 635.

669 RAPISARDA, Cristina. Profili delia tutela inibitória atipica nell’esperienza 
germanica. Rivista di Diritto Processuale, XXXVIII, 1983. p. 124.

670 SPOLIDORO, Marco Saveiro. Le misure di prevenzione nel Diritto Industriale. op. 
cit., p. 243; SANCTIS, Giustino de e FRANZOSI, Mario. Prowedimenti d’urgenza in Italia, in 
FRANZOSI, Mario. II brevetto: quale tutela? In Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 169. p. 
41; e SCUFFI, Massimo. La tutela cautelare speciale in materia brevettuale: attuali orientamenti e 
nuove prospettive suggerite dalla riforma novellistica del c.p.c. Rivista di Diritto Industriale, ano 
XLI, parte 1, 1992. p. 243. Exclusivamente sobre a natureza jurídica do seqüestro, conferir: 
CAPRA, Domenico. Natura e funzione del c. d. “sequestro industriale”. Rivista di Diritto 
Industriale, n. 2, parte I, 1993. p. 247 a 265. Com citação de toda a doutrina sobre o tema: 
FRANZOSI, Mario. Sulla funzione del sequestro in materia di brevetti. Contratto e Impresa, 1995. p. 
808 e 809.
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Píetrobon, quando trata da ação de remoção, fala em “ordem para obrigar ato 

necessário à remoção, quando não seja mais possível a inibitória para a 

precedente inibição do ato contrário ao direito.672 Aliás, Rapisarda não distingue a 

tutela reintegratória da tutela inibitória.673

Por tudo isso é que não se reputa mais correto ter a distinção entre 

inibitória e remoção do ilícito de forma apenas auxiliar na tutela da propriedade 

industrial. Não se deve fixar limites estanques de uma e de outra, sobretudo 

porque especialmente sob a lente funcional a zona de penumbra é tal que fora 

dela sobra um espaço residual, é lícito concluir.

É importante assinalar, no entanto, que a tutela que seja mesmo 

genuinamente de remoção do ilícito, tanto quanto a inibitória pura, não se 

relaciona com o dano e, conseqüentemente, com culpa ou dolo. A reintegratória 

quer a remoção do ilícito, dos meios ou o desfazimento da transgressão 

consistente no ilícito. Eventual tradução em dano do ilícito é matéria para a tutela 

ressarcitória, ainda que se vislumbre espaço residual cumulativo à reintegratória.

Com efeito, doutrina e jurisprudência alemãs, em sentido idêntico à 

inibitória, reconheceram a autonomia da ação reintegratória em relação elemento

671 AUTERI, P.; FLORIDIA, G.; MANGINI, V.; OLIVIERI, G.; RICOLFI, M.; SPADA,
P.. Diritto industriale -  Propriété intellettuale e concorrenza. Torino : G. Giappichelli, 2001. p. 637. 
Sobre o tema, conferir também: SENA, Giuseppe. Sui procedimenti cautelari in materia di 
invenzioni e di marchi. Rivista di Diritto Processuale, XV, 1960. p. 312. A jurisprudência italiana 
reconhece o caráter inibitório que pode assumir o seqüestro (RINALDI, Roberto. Descrizione, 
sequestro ed inibitória nel diritto dei marchi. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1995. p. 285).

672 PIETROBON, Vittorino lllecito e fatto illecito, inibitória e risarcimento. Pádua:
Cedam, s.d. p. 158.

673 RAPISARDA, Porfili delia tutela..., p. 234 a 236.
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subjetivo.674 Na Itália, Luigi Mosco destaca a ausência de relação entre remoção 

do ilícito e culpa.675

Destaque-se outra vez a disposição do Código Civil italiano (art. 

2.599) que trata da concorrência desleal: “/a sentenza che accerta atti di 

concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni prowedimenti 

affinchè ne vengano eliminati gli effettí'. E ressalta Marinoni que esta tutela “não é 

dirigida contra o dano, até porque o art. 2.600 — seguindo o referido art. 2.599 — 

diz que ‘se gli atti de concorrenza sleale sono compiuiti com dolo o com colpa, 

l ’autore è tenuto al risarcimento dei danní’676. Até porque, adverte no mesmo 

sentido Ghidini, seria absurdo cogitar de ressarcimento, na disposição do art. 

2.599, desconsiderando o elemento subjetivo677.

Portanto, a remoção do ilícito é uma tutela reintegratória, a ser 

efetivada tanto com técnicas mandamentais como executiva, e tem com a inibitória 

uma área conceituai nebulosa sempre que, ao se destinar à remoção do ilícito, 

exercer também função inibitória.

MOECKEL, Christina. Civil Enforcement os intellectual property rights in Germany, 
France and Italy, Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 28, mai/jun de 
1997, p. 13.

675 MOSCO, Luigi. La Concorrenza Sleale. Napoli: Jovene, 1956. p. 277. Conferir 
também GHIDINI, Gustavo. La repressione delia concorrenza sleale nel sistema degli artt. 2598 ss. 
Cod. Civ. Rivista di Diritto Civile, 1970. p. 333 e 334; FABIANI, Mario. La tutela giudiziale dei diritti 
di autore. II Diritto di Autor, ano LX, 1989. p. 11.

676 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, cit., p. 414.

677 “La ‘eliminazione deeffetti’ dell’atto, di cui parla assai imprecisamente il legislatore, 
no si riferisce alia riparazione — nepure in forma specifica — dei danno vericatosi. Invero, la 
riparazione dei danno è oggetto delia norma dei sucessivo art. 2600, talchè sembra dei tutto 
azzardato ipotizzare uma previsione ‘sdoppiata’. Ma soprattuto, sarebe evidentemente assurdo 
ammettere la possibilita di prowedimenti risarcitori sganciati dallélemento soggettivo, che si 
vorrebbero previsti dall’art. 2599, e di prowedimenti risarcitori a tale elemento viceversa 
condizionati a norma dell’art. 2600” (GHIDINI, Gustavo. Giurisprudenza Sistemática di Diritto Civile 
e Commerciale -  La Concorrenza Sleale. Torino: UTET, 2001. 3a. ed. p. 347). No mesmo sentido: 
JAEGER, Pier Giusto. Inibitória, “pericolo di ripetizione”, “tentativo" di concorrenza sleale. Rivista di 
Diritto Industriale, parte 1,1973. p. 05.
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4.7.1 R e m o ç ã o  d o  il íc ito  e r e s s a r c itó r ia  na  fo r m a  e s p e c íf ic a

É preciso estabelecer diferenças claras entre a tutela reitegratória 

(remoção do ilícito) e a ressarcitória na forma específica, pois os conceitos podem 

ser confundidos. Num primeiro momento é desde já preciso dizer que a 

ressarcitória na forma específica trata de “ressarcir danos”; objeto de todo 

estranho à tutela reitegratória, de remoção do ilícito. A ressarcitória na forma 

específica, enfim, tendo ocorrido o dano, presta-se a “a estabelecer a situação que 

existiria caso o dano não houvesse sido praticado”. Já a tutela reitegratória presta- 

se a restabelecer a situação “anterior ao ato contrário ao direito”, ou estabelecer “a 

situação que deveria estar vigorando caso a norma tivesse sido observada”.678

A ressarcitória na forma específica, portanto, propõe-se a 

restabelecer a situação anterior ao dano; a reitegratória a situação anterior ao 

ilícito. Também é possível dizer que a reitegratória propõe-se a remover a causa 

do dano ou do possível dano. As duas tutelas são específicas, mas por certo não 

se confundem.679

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. p. 69. Mais a frente, o mesmo autor: “o que diferencia a tutela ressarcitória na forma
específica e a tutela reitegratória é o fato de que a primeira é voltada contra o dano e segunda 
apenas contra o ilícito, compreendido como ato contrário ao direito” (op. cit., p. 70). Talamini, em 
sentido análogo: “O ressarcimento em forma específica não se confunde com a restituição. A 
sanção restituitória busca estabelecer a própria situação que se teria se não houvesse a violação. 
Sob esse aspecto ataca a própria transgressão. Já o ressarcimento em forma específica dirige-se 
contra os danos advindos da transgressão” (TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de 
fazer e de não fazer. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 183).

679 “Pertanto si può affermare che mentre 1’azione inibitória è rivolta aWawenire e
quella di risarcimento danni è rivolta ao passato, quelia di rimozione si rivolge al presente, cioè 
aireliminazione di uno stato antigiuridico attuale" (MOSCO, Luigi. La Concorrenza Sleale. Napoli: 
Jovene, 1956. p. 277). No mesmo sentido, GHIDINI, Gustavo. La repressione delia concorrenza 
sleale nel sistema degli artt. 2598 ss. Cod. Civ. Rivista di Diritto Civile, 1970. p. 333. “A 
compreensão da distinção entre as tutelas reitegratória e ressarcitória, a primeira voltada contra o 
ilícito e a segunda destinada a reparar o dano, permite que seja eliminada a confusão estabelecida 
pela doutrina que fala unicamente em tutela específica, como se não houvesse distinção entre a 
tutela reitegratória e a tutela ressarcitória na forma específica (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela 
Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 135). Ainda sobre a distinção, conferir 
LIBERTINI, Mario. Nuove riflessioni in tema di tutela civile inibitória e di risarcimento dei 
danno. Rivista Critica dei Diritto Privato, ano XIII, n.3, 1995. p. 413 a 415.
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O relevo da distinção está, fundamentalmente, em apartar da tutela 

de remoção do ilícito o elemento subjetivo, próprio da ressarcitória.680 Tanto 

quanto a inibitória, a reitegratória, a tutela de remoção do ilícito prescinde da 

discussão acerca de culpa e dolo, pois não está vocacionada à recomposição de 

eventuais prejuízos, mas limitada à mera repristinação ao estado anterior ao ilícito.

Há precedente da jurisprudência italiana, no âmbito do Direito 

Industrial, indeferindo uma típica tutela de remoção do ilícito sob a alegação de 

que esta forma de tutela “non deve essere confusa con il risarcimento de danno in 

forma specifica”.681 Também por isso a necessidade de identificação de esferas de 

atuação dessas duas formas de tutela específica.682

Mas é preciso reconhecer que há também nesses casos uma zona 

de penumbra. Estritamente no âmbito da tutela da propriedade industrial são 

muitos os exemplos. Essa zona de penumbra decorre fundamentalmente da 

impossibilidade de se “separar, cronologicamente, o ilícito e o dano”.683 Essa 

eventual sobreposição entre ilícito e dano, embora não os confunda, produz 

sobreposição também de tutela.

Claro exemplo dessa sobreposição é o chamado contra-anúncio, 

recorrente na tutela da propriedade industrial. Se há anúncio com o objetivo de 

comercialização para número certo e discriminado de pessoas (para melhorar 

didaticamente o exemplo) de marca contrafeita, o envio de correspondência a 

essas mesmas pessoas, dando conta da contrafação e demonstrando que o 

produto anunciado não se refere à marca comercial notória ou registrada, pode-se

680 GHIDINI, Gustavo. La repressione delia concorrenza sleale nel sistema degli artt. 
2598 ss. Cod. Civ. Rivista di Diritto Civile, 1970. p. 334.

681 MELI, Marisa. Risarcimento dei danno e inibitória per violazione di norme antitrust. 
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, ano XII, parte 1,1996. p. 759.

682 Sobre a distinção, conferir SCOGNAMIGLIO, Renato. II risarcimento dei danno in 
forma specifica. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, ano XI, 1957. p. 251 e seguintes.

683 MARINONI, Tutela inibitória..., p. 38.
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ter aí um exemplo de repristinação do estado anterior (remoção ilícito). No 

entanto, também poderia ser dito que na hipótese há ressarcimento do dano na 

forma específica, pois teria havido “restabelecimento da situação que existira caso 

o dano não houvesse ocorrido, ou mesmo no estabelecimento da situação mais 

próxima à equivalente àquela que existiria caso o dano não tivesse sido 

produzido”.684

Há na hipótese um desfazimento da transgressão consistente no 

ilícito do anúncio (remoção do ilícito) e, ao mesmo tempo, uma atenuação 

(ressarcimento parcial) dos danos advindos desse ilícito (anúncio).685

Aí é caso de sempre identificar a prevalência funcional de uma ou

outra tutela.

4.7.2 R em o ç ã o  d o  il íc ito  n o  D ir e ito  In d u s t r ia l . H ip ó t e s e s

Nesse ponto não se pretende esgotar, mas apenas fornecer alguns 

exemplos que possam configurar situações concretas de remoção do ilícito no 

Direito Industrial. É claro que sempre deve ser considerada a sobreposição de 

funções que esses exemplos podem ter com uma tutela que seja inibitória. Mas a 

questão é de pouco relevo, pois como foi visto, ambas têm o mesmo fundamento 

substancial e são veiculadas pelo artigo 461 do CPC. O pedido de uma autoriza o 

deferimento de outra (v. item 4.2.15).

Como observado, a reintegratória quer a remoção do ilícito, dos 

meios ou o desfazimento da transgressão consistente no ilícito (repristinação).

MARINONI, Tutela específica..., p. 160.

Conferir TALAMINI, Tutela relativa..., p. 184 e 185.
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Nos duas primeiras hipóteses pode ser confundida com a inibitória; na última com 

o ressarcimento em forma específica (v. item 4.7.1).

Em boa parte do direito comparado admite-se a tutela de remoção do 

ilícito como categoria autônoma, embora também haja certa sobreposição de 

funções com tutelas inibitória e ressarcitória em forma específica. Na Espanha se 

fala em remoção dos efeitos.686 Na Suíça, em expressão um pouco mais 

complicada, “supressão do estado de fato derivado do ato”.687 Na Alemanha, ao 

lado das ações ressarcitória e de cessação, a Lei contra a Concorrência Desleal 

prevê “a ação de remoção da situação que originou o dano”.688 O art. 2599 do CC 

italiano prevê que a sentença que reconhecer atos de concorrência desleal, além 

de inibir a continuação, confere as providências necessárias a fim de que sejam 

eliminados os seus efeitos. Aí está a previsão da tutela de remoção do ilícito para 

o direito italiano.

A Lei n° 9.279/96 não tem disposição análoga, mas a disciplina geral 

do CPC, art. 461, certamente dispensa a necessidade de previsão específica.

P o n t e s  de  M ir a n d a , tratando da ação de abstenção, advertia que “às 

vezes apresenta-se a circunstância de existir estado de fato positivo que precisa 

ser removido, para se evitar a contradição entre o preceito e realidade já 

estabelecida”.689 No exemplo do autor está uma das hipóteses de remoção de

686 O termo é utilizado, por exemplo, por VILAR, Silvia Barona. Competência Desleal. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 1991. p. 28: “La acción de remoción de los efectos va a tener uma 
fínalidad claramente definida, em cuanto lo que se pretende através de ella es la rehabilitación de 
la situación originaria, es decir, el volver al mismo estado em que se encontraba antes de que se 
produjera el acto de competência desleaf.

687 JAEGER, Pier Giusto. Inibitória, “pericolo di ripetizione”, “tentativo" di concorrenza 
sleale. Rivista di Diritto Industriale, parte 1,1973. p. 05.

688 FEKETE, Elisabeth Kasznar. O regime jurídico do segredo de indústria e comércio 
no direito brasileiro. Rio de janeiro: Forense, 2003. p. 354.

689 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Atualizado por Vilson Rodrigues 
Alves. Tratado das Ações, tomo I. Campinas: Bookseller, 1999. Ovídio Baptista, noutro contexto, 
fala em desfazimento dos efeitos da ilegalidade (SILVA, Ovídio Baptista da. Curso de Processo 
Civil. V. II. Porto Alegre : Ed. Sérgio Antônio Fabris, 1993, p. 355).
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ilícito. No Direito Industrial tal pode se verificar na determinação para que “o oficial 

de justiça proceda a retirada de cartazes publicitários que configuram concorrência 

desleal”.690 No mais das vezes essa retirada vai se efetivar por meio de busca e 

apreensão, aqui sem qualquer traço de cautelaridade (v. item 7.1). Mas é certo 

que essa retirada pode se dar mediante o cumprimento de ordem emanada sob 

pena de multa, conforme já foi exposto na tese.

Nesse campo da remoção do ilícito, Oliveira A s c e n s ã o  cita outro 

exemplo interessante: “Se um empresário colocar placas enganadoras sobre sua 

própria qualificação, não basta evidentemente que se abstenha de colocar novas; 

é necessário que retire as que colocou, sem o que a tutela dos concorrentes seria 

ilusória”.691

Ainda nesse campo, a Lei n° 9.279/96 prevê expressamente a 

“destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes 

de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios 

produtos” (art. 202, II). Embora tais disposições estejam previstas para o manejo 

das ações criminais, nada impede — porque assim autoriza a interpretação 

sistemática da Lei n° 9.279/96 — que sejam adotadas no âmbito das ações 

cíveis.692

A previsão encerra modalidade de remoção do ilícito. A destruição da 

marca falsificada remove o ilícito, garantido ao titular o pacífico exercício de seu 

direito.693 Tratando-se de concorrência desleal, essa remoção do ilícito pode

690 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. p. 77.

691 ASCENSÃO. José de Oliveira. Concorrência Desleal. Lisboa: Associação 
Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1994. p. 229.

692 Neste sentido: SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a 
Propriedade Industrial. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998, p. 111.

693 Em concorrência desleal, “para se eliminar o perigo de dano pode ser necessário 
destruir-se o que resultou do ato de concorrência desleal. Tal cominação é permitida (...)” 
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Tratado 
das Ações, tomo II. Campinas: Bookseller, 1999. p. 137). É a conclusão da doutrina italiana a
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implicar, em exemplos citados pela doutrina, destruição do produto objeto do ilícito 

ou ainda destruição do material publicitário que se prestou à propaganda 

enganosa.694 Pode-se falar aí, dependendo o caso, em “remoção de coisa” ou 

“desfazimento de obra”, como medidas necessárias previstas expressamente no § 

5o do art. 461 do CPC (v. item 4.2.12).

É claro que a destruição deve-se mostrar adequada ao caso 

concreto, sempre se tendo em mira o princípio da menor restrição possível.695 Não 

por outra razão, na previsão similar da Lei de marcas alemã consta: “excetua-se 

sua aplicação (destruição), se existir outra forma para a eliminação dos objetos 

cujo emprego torne a destruição fora de proporção (art. 18)”.696

Além da remoção do ilícito, é sempre possível cogitar da remoção 

dos meios utilizados à produção do ilícito.697 Pontes de M iranda já previa a 

possibilidade do industrial que pedia a cessação da conduta ilícita, pedir também 

“a retirada dos meios já empregados”:698 Essa modalidade pode se dar com a 

remoção dos instrumentos de fabricação dos produtos contrafeitos, como moldes, 

matrizes etc.699 Ou mesmo, como se dizia há algum tempo, a “lacração de

dispositivo semelhante na Lei de Direitos Autorais (FABIANI, Mario. La tutela giudiziale dei diritti di 
autore. II Diritto di Autor, ano LX, 1989. p. 07).

694 AUTERI, P.; FLORIDIA, G.; MANGINI, V.; OLIVIERI, G.; RICOLFI, M.; SPADA, 
P.. Diritto industriale -  Proprietà intellettuale e concorrenza. Torino : G. Giappichelli, 2001. p. 649.

695 É o alvitre de Marinoni: “evitando que em nome da efetividade da tutela preventiva 
seja descurada a idéia de que a tutela do direito do autor deve ser obtida sem gerar conseqüências 
desrazoáveis à esfera jurídica do réu” (MARINONI, Tutela Inibitória..., op. cit., p. 116). [sem grifo no 
original]

696 DANNEMANN, Gert. Comentários à Lei de Marcas Alemã de 1995, Revista da 
Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 18, set/out de 1995, p. 28.

697 “Circa la natura e l’efficacia delia azione di rimozione è stato rivelato che essa in 
taluni casi può servire anche a rimuovere gli effetti stessi dannosi, e non già sola causa di essi” 
(MOSCO, Luigi. La Concorrenza Sleale. Napoli: Jovene, 1956. p. 276).

698 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações, vol. I, tomo I. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, p. 155 e 156.

699 SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade 
Industrial. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998, p. 103. Na Espanha, tratando de apreensões no 
âmbito do direito autoral: VEGA, José Antonio Vega. Derecho de autor. Madrid : Tecnos, 1990. p. 
262. Também na Espanha, no âmbito da concorrência desleal RAMOS, Manuel Ortells; PENADÉS,
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maquinaria” utilizada na contrafação.700 Ainda no campo da remoção do ilícito, 

num grau mais extremo, seria possível imaginar a interdição do estabelecimento.

Como terceira modalidade de remoção do ilícito, cogita-se da 

repristinação do estado anterior. Nesses casos e invocando a doutrina do Direito 

Industrial a remoção do ilícito consiste numa “vuelta a su situación primitiva de los 

efectos producidos por ei acto de competência desleaF'.70''

Exemplo dessa modalidade foi dado pela doutrina portuguesa. 

Concebeu-se a hipótese de alguém enviar correspondências a clientes com 

descrição falseada de seus produtos. Aí seria possível, além da inibitória para que 

não sejam mais enviadas, exigir o “envio de correspondência que venha 

esclarecer que a anterior descrição do produto não correspondia à realidade”.702 

Hipótese de remoção do ilícito com o fim repristinatório. Entretanto, nessa 

modalidade pode haver sobreposição com a tutela ressarcitória na forma 

específica (v. item 8.3).

4.7.3 A TUTELA ANTECIPADA DE REMOÇÃO DO ILÍCITO

O trabalho já enfrentou a questão da antecipação de tutela na 

inibitória (v.item 4.6). No que há de essencial, diferença alguma pode ser indicada 

para a remoção de ilícito antecipada. Tudo que foi dito naquele ponto deve ser 

invocado à compreensão desse.

Rafael Bellido. Las medidas cautelares em derecho de la competência. Valência : Tirant lo
Blanch, 1999. p. 122.

700 DUVAL. Hermano. Concorrência Desleal. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 426.

701 VILAR, Silvia Barona. Competência Desleal. Valencia: Tirant lo Blanch, 1991. p.
29.
702 COSTA E SILVA, Paulo. Meios de reação civil à concorrência desleal. In:
Concorrência Desleal. Coimbra : Almedina, 1997. p. 110.
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Tanto quanto à inibitória, a ação de remoção do ilícito não faz muito 

sentido sem a possibilidade de antecipação de tutela, sem a previsão de um 

provimento sumário. A esperar a tutela final, a tutela de remoção do ilícito 

invariavelmente perderá a natureza de tutela específica.

Apenas vale consignar que a remoção do ilícito, como vocacionada a 

remover a situação de ilicitude, tem como justificado receio “a probabilidade da 

manutenção da situação ilícita para que esteja preenchido o pressuposto do 

periculum in mora”. É possível falar também em “perigo dos efeitos do ilícito 

perdurarem”.703 Se a isso se soma a probabilidade do ilícito, estarão preenchidos 

os requisitos necessários ao deferimento do provimento antecipatório.704

703

704

MOSCO, Luigi. La Concorrenza Sleale. Napoli: Jovene, 1956. p. 278.

MARINONI, Tutela específica..., p. 148.
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5. A ção  de nulidade  e suspen são  de reg istro  e patente

5.1 Considerações preliminares

O processo civil parece ainda não ter resolvido bem a relação entre 

as ações declaratórias e constitutivas e os provimentos de “repercussão física”.705 

O debate ficou ofuscado por um bom tempo graças à utilização conjugada dessas 

declaratórias e constitutivas às cautelares. A repercussão física pretendida era 

resolvida nessas cautelares utilizadas com finalidade estranha à natureza das 

medidas, conforme já abordado no presente trabalho (v. item 3.3).

Tal questão tem especial importância no Direito Industrial. Não 

apenas porque a inibitória agita esse debate ao demonstrar que as cautelares não 

podem ocupar o espaço da tutela preventiva, mas também porque, no que 

interessa ao ponto, nas ações de nulidade de registro sempre foi comum “o 

incremento de certa repercussão física” por meio de medidas cautelares. O ganho 

de utilidade referido por Proto P isani.706

Com a introdução da antecipação de tutela e o retorno das 

cautelares ao seu leito original, formou-se certa lacuna na prática forense. É 

preciso enfrentar essa questão com olhos voltados para o atual sistema 

processual consagrado pelas últimas reformas do Código de Processo Civil.

705 A expressão é de BARBOSA MOREIRA. José Carlos. Tendências em matéria de
execução de sentenças e ordens judiciais, Revista de Processo, n° 41,1986, p. 153.

706 PISANI, Andrea Proto. Appunti sulla tutela di mero accertamento. Rivista
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Padova, v. 831,1979, p. 640. [Sem grifo no original]
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5.2 A AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO E PATENTE

A Lei n° 9.279/96 prevê expressamente as ações de nulidade de 

registro de marca e patente.707

A primeira questão a definir é desvendar a natureza do provimento 

que “decreta a nulidade” da patente ou do registro. Na doutrina não há consenso. 

Também não o há na jurisprudência. Por vezes os tribunais declaram a nulidade 

do registro ou da patente708; por vezes os anulam (desconstituem).709 Não se pode 

apontar sequer a prevalência de um ou de outro critério. E o importante é que a 

opção por uma ou por outra natureza do provimento traz conseqüências jurídicas 

e práticas relevantes.

Conseqüência inevitável do debate reside na retroatividade ou não 

dos efeitos da sentença. Ao se reconhecer que a sentença anula, (des)constitui, o 

registro ou a patente, tal decisão operará efeitos ex nunc, ou seja, não 

retroagirá.710 Noutra ponta, reconhecendo-se o caráter declaratório da decisão, ex 

tunc serão os efeitos da decisão, alcançando a data do depósito.

Para as Marcas: Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo 
da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Para as 
patentes: Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com 
legítimo interesse. O art. 118 disciplina a ação de nulidade de desenho industrial.

708 “Provido o recurso para declarar nulo o registro do INPI n° 816406430, da marca 
Hipper bond" (TRF 4a R. -  AC 2000.04.01.141626-9 -  RS -  3a T. -  Rela Desa Fed. Marga Inge 
Barth Tessler- DJU 17.07.2002 -  p. 544).

709 TRF 5a R. -  AC 102.937 -  Rei. Juiz Araken Mariz -  J. 15.04.1997. Nesse julgado a
questão é efetivamente enfrentada pelo Tribunal: Provimento de preponderante natureza 
constitutiva negativa -  Decretação de nulidade de ato administrativo do INPI -  Desnecessário 
respeito ao art. 4° do CPC -  Ação não tem o caráter meramente declaratório - anulação da 
sentença. O critério exato para se estipular qual a natureza daquele provimento jurisdicional é o da 
preponderância. A ação ora tratada traz pedido nítida e preponderantemente de cunho constitutivo 
negativo, qual seja a autora pretende a anulação do ato administrativo do INPI. Deseja a autora, 
modificar, com a sentença, determinada situação jurídica em que ela se encontra. Não há que se 
respeitar o estipulado no art. 4° do CPC e cumprir todos os requisitos para o devido ajuizamento de 
uma ação meramente declaratória pois não se está diante de uma. O objeto da ação não é 
declarar a desconstituição do ato, mas sim, desconstituí-lo. Sentença anulada. Apelo provido. (TRF 
2a R. -  AC 96.02.29270-9 -  RJ -  6a T. -  Rei. Juiz Poul Erik Dyrlund -  DJU 02.05.2002).

710 A distinção consta, inclusive, da Lei de Marcas espanhola (SENDRA, Vicente
Gimeno. Procedimento de propriedad industrial. In Derecho procesal civil. Parte especial. 2. ed.
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Para quem comentou a Lei n° 9.279/96 a controvérsia remanesce. 

Há quem diga que “a nulidade tem natureza declaratória”, para concluir que “seus 

efeitos, necessariamente, retroagem à origem do ato considerado nulo”.711 Noutra 

ponta, há aqueles que entendem que a expressão “nula” da Lei é usada com certa 

impropriedade, “eis que no nosso entender o melhor seria anulável”.712

P o n t e s  de  M ir a n d a  supunha que a nulidade, ainda que absoluta, era 

tema para ação desconstitutiva, pois o cabimento da declaratória ficaria restrito ao 

plano da existência.713 Note-se, portanto, que o debate sequer se subordina à 

doutrina de direito civil sobre a matéria. Ou seja, não é certo que a nulidade deva 

ser declarada e a anulabilidade deva ser desconstituída. O debate, sobretudo, 

extrapola os limites deste trabalho.

Aqui é importante consignar que não se pode desprezar a intenção 

do legislador na redação dos artigos referentes à matéria. Em primeiro lugar o art. 

174, da Lei n° 9.279/96 dispõe que “prescreve em cinco anos a ação para declarar 

a nulidade do registro (...)”. Na Lei não há uma única referência às expressões 

anular, anulação, desconstituição etc. E mais, agora a indicar a produção de 

efeitos ex tunc, próprios da declaração de nulidade, dispõem os arts. 48 e 167, 

respectivamente: “a nulidade da patente produzirá efeitos a partir data do depósito 

do pedido” e “a nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito

2000. p. 302). Há quem diferencie a ação constitutiva da declaratória sob o aspecto da 
retroatividade (Invocando posições de Denti e Ferri, GIUSSANI, Andrea. Tutela costitutiva in via 
d’urgenza. La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, ano V, parte 1, 1989. p. 696). 
Conferir também CARPI, Federico. La prowisoria esecutirietà delia sentenza. Milano: Giuffrè, 
1979. p. 88.

711 LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A Lei de Propriedade Industrial comentada. 
São Paulo: Lejus, 1999. p. 120 e 121. No mesmo sentido THEODORO JÚNIOR, Humberto. Painel 
sobre marcas, tutela jurisdicional da propriedade industrial, Anais do V Seminário Nacional de 
Propriedade Industrial, 1985. p. 40 e CERQUEIRA, João Gama. Tratado de propriedade industrial, 
vol. 1, São Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 534.

712 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São
Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 92.

713 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações, Tomo IV. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1973, p. 195, 204 e 205.
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do pedido”.714 Parece que aí houve mesmo uma clara intenção do legislador em 

reforçar a natureza declaratória da decisão ou, se não isso, no mínimo a produção 

de efeitos ex tunc que se outorga à decisão.715

Ainda é possível citar os artigos 129 (A propriedade da marca 

adquire-se pelo registro validamente expedido...) e 165 (É nulo o registro que for 

concedido em desacordo com as disposições desta Lei). Ou seja, declarando-se, 

depois, que o registro não foi validamente expedido, porque em desacordo com as 

disposições da Lei, é como se ele nunca houvesse existido.

A Lei n° 9.279/96, portanto, definiu que o registro expedido em 

desacordo com a Lei é nulo — em consonância com as disposições do Código 

Civil716 —, e assim deve ser declarado, em decisão que retroage à data do 

depósito. Até porque mesmo que se admita que a expressão “nula” foi usada com 

certa impropriedade pela Lei, como sustenta parte da doutrina, não se pode 

presumir que essa impropriedade afaste o efeito ex tunc que a Lei expressa e 

inequivocamente quis outorgar às decisões de nulidade de registro. Portanto, para 

quem preferir P o n t e s  de  M ir a n da  e supor desconstitutiva a ação que decreta a 

nulidade do registro, haverá de conceber uma desconstituição com efeitos 

retroativos.

Assim já era no Decreto n° 16.264 de 1923, que disciplinava os 

privilégios de invenção e marcas de fábrica e comércio. Em comentários ao

714 A Lei argentina também fala em nulidade, com efeitos retroativos à data do registro 
(OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. 3a ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1999, p. 385). 
Exatamente também como se reconhece na Itália: SENA, Giuseppe. II nuovo diritto dei marchi. 
Milano: Giuffrè, 2001. 3a edição, p. 200.

715 Neste sentido: SCHIMDT, Lélio Denícoli. Aspectos processuais da antecipação de 
tutela no direito de marcas. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 33, 
mar/abr de 1998, p. 38; LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A Lei de Propriedade Industrial 
comentada. São Paulo: Lejus, 1999. p. 121.
716 Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: (...) II - for ilícito, impossível ou 
indeterminável o seu objeto; (...) IV - não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma 
solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; (...) VII - a lei taxativamente o 
declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.
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Decreto, Gama C e r q u e ir a  lamentava o rigor da norma, mas reconhecia que em 

seu cumprimento haveria de ser reputado como nulo de pleno direito o registro, 

com as conseqüências próprias da declaração.717

De qualquer forma, independentemente da discussão acerca da 

nulidade ou anulabilidade do registro, reconhecendo-se que a ação de nulidade 

encerra força (eficácia preponderante) declaratória, é preciso reconhecer também 

que haverá sempre eficácia executiva ou mandamental a ser atuada com a 

expedição de mandado ao INPI para que proceda às anotações pertinentes. Trata- 

se, entretanto, de mera execução imprópria.718

A questão também tem especial implicância no direito ao 

ressarcimento dos prejuízos havidos durante a vigência do registro nulo ou 

anulável. Se nulo o registro, o demandado responde mesmo pelo tempo de 

vigência; se anulável, durante o tempo de vigência não há de se falar em 

ressarcimento, como já se reconheceu em jurisprudência.719

De toda forma, dada a inequívoca controvérsia doutrinária e 

jurisprudencial acerca da natureza da decisão que “decreta a nulidade”, ao tratar 

das questões processuais atinentes à decretação de nulidade, o trabalho tentará 

indicar as repercussões que a adoção de um e outro critério provoca no âmbito 

dos demais temas abordados.

717 GAMA CERQUEIRA, João da. Privilégios de invenção e marca de fábrica e 
comércio -  comentários ao Decreto n° 16.264 de 19 de dezembro 1923. vol. II. São Paulo: Saraiva, 
1930. p. 373.
718 “(...) o mandado destina-se apenas a servir de ‘meio de execução’ de uma 
sentença constitutiva (execução imprópria)” (MARINONI, Tutela Inibitória ..., op. cit., p. 359).

719 “Apesar de anulado o registro da marca, não cabe à ré pagar indenização à autora,
uma vez que obteve a concessão do INPI para utilizar a marca ora sob discussão. Apelação e 
recurso adesivo improvidos” (TRF 5a R. -  AC 102.937 -  Rei. Juiz Araken Mariz -  J. 15.04.1997). -
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5.3 Suspensão dos efeitos de patente de invenção e de registro de

MARCA

5.3.1 A SUSPENSÃO DOS EFEITOS É DECRETAÇÃO SUMÁRIA E PROVISÓRIA DE

NULIDADE DO REGISTRO

Marinoni, supondo necessária a tutela inibitória antecipada na ação 

de nulidade do registro, sustenta que “aí não se antecipa desconstituição, nem 

mesmo se desconstitui provisoriamente o registro; a tutela apenas leva em conta o 

fumus boni iuris, ou seja, a probabilidade da desconstituição do registro e ordena 

(efeito mandamental) que o réu se abstenha de usar a marca comercial”.720

Aqui não é possível concordar com Marinoni, pelo menos na íntegra. 

É que a suspensão de registro, tal qual prevista nos artigos 56 e 173 da Lei n° 

9.279/96, não se confunde, em definitivo, com inibitória antecipada. Suspensão do 

registro é sim desconstituição antecipada, sumária e efetiva, atuada por execução 

imprópria. A conjugação da tutela inibitória à suspensão de registro será tratada 

em ponto específico (v. item 5.9).

A fugir do debate acerca da natureza da ação de nulidade do 

registro, já tratada em ponto específico (v. item 5.2), o certo que mesmo se 

reconhecendo a natureza declaratória do provimento, nessa decisão há certa dose 

de eficácia executiva com a expedição do mandado ao INPI para que proceda às 

anotações necessárias. Viu-se também que essas anotações, no que se referem à 

nulidade final própria da sentença, subordinam-se, por disposição expressa da Lei, 

ao trânsito em julgado. Entretanto, essa subordinação não limita a produção de 

efeitos nessas ações a esse trânsito em julgado da nulidade (v. item 5.4).

Pois a suspensão dos efeitos do registro ou da patente, como liminar 

antecipatória do provimento final, é atuada ou efetivada mediante a expedição de

720 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, cit., p. 165.
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mandado (execução imprópria) ao INPI para que, efetivamente, “suspendam-se” 

os efeitos do registro ou patente. Trata-se de uma suspensão provisória dos 

efeitos do registro ou patente, até ulterior decisão.721

É preciso notar que a suspensão dos efeitos do registro ou patente, 

como decretação provisória e antecipada de nulidade, retira do então titular todas 

as prerrogativas próprias da titularidade do registro.

Assim, quando a Lei n° 9.279/96 estabelece, por seu art. 42, que “a 

patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 

consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar (...) I - 

produto objeto de patente”, a suspensão liminar retira essa prerrogativa do 

demando em ação de nulidade. O titular de patente suspensa, em antecipação de 

tutela, não poderá “solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de 

exploração” (art. 64). Noutro exemplo, havendo suspensão liminar dos efeitos do 

registro, ao titular da marca não será mais “assegurado o direito de: I - ceder seu 

registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade 

material ou reputação (art. 130).

Assim, a suspensão liminar retira do titular-demandado o direito de 

invocar o registro para inibir o uso não só em face do autor da demanda, mas 

retira, ainda que provisoriamente, a prerrogativa de exercício de todos os direitos 

inerentes ao registro suspenso.

Reforça-se a idéia da satisfatividade do provimento de suspensão de 

efeitos do registro ou patente, pois desde a liminar o autor da demanda de 

nulidade obtém quase tudo que pretende com a sentença. Supor cautelar um

721 “A provisoriedade é aspecto intrínseco à tutela antecipatória, e não à tutela
cautelar” (CASTELO, op. cit., p. 145). Em sentido contrário: “Revela-se inaceitável a diferença 
entre provisório e temporário, aquele como característica da antecipação de tutela e este ligado à 
cautelar típica. Os efeitos da tutela antecipada seriam provisórios, o que significa a possibilidade 
de produzir efeitos práticos definitivos, como no caso dos alimentos provisionais". (BEDAQUE, 
Tutela Cautelar e Tutela Antecipada..., op.cit., p. 339).
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provimento de tais conseqüências é desconhecer o real alcance das verdadeiras 

medidas cautelares.

Essa suspensão do registro ou patente, com efeito, trata-se de 

uma antecipação de tutela plena de efetividade, pois esse mesmo autor já 

concluiu que as constituições e declarações sumárias “gozam de efetividade 

sempre que estas decisões sumárias prescindirem do cumprimento do 

demandado e forem também suficientes para afastar a perspectiva que a situação 

jurídica anterior a elas proporcionava (sem a necessidade de contribuição do 

demandado), afastando, com isso, a possibilidade da propositura de ação com 

fundamento naquela situação jurídica sumariamente desconstituída ou declarada 

inexistente”.722

O mesmo se dá no direito tributário. Se a decisão final buscada é 

da inexistência de relação jurídico-tributária (ação declaratória negativa, como a 

nulidade de registro), a antecipação de tutela, a declaração sumária, faz 

desaparecer a exigibilidade tributária: “em tais hipóteses, bastante comuns, a 

liminar suspensiva da exigibilidade do crédito tributário assume natureza de 

antecipação parcial de tutela justamente porque precipita temporalmente o efeito 

de provável decisão de mérito que afaste definitivamente a exigibilidade tributária, 

seja em virtude de anulação do ato administrativo, seja em razão da declaração da 

inexistência de relação jurídico-tributária (...)”.723

Ovídio Ba p t is ta  opõe-se ao argumento ao sustentar que não há 

utilidade num provimento como esse, pois o juiz estaria limitado a decidir que 

“tudo indica” que o registro é nulo, o que não teria nenhuma relevância 

processual.724 Mas não é isso. O que diz o juiz nesses casos é que “o registro é

722 PEREIRA, Luiz Fernando C. Tutela Antecipada nas ações declaratórias e 
constitutivas. Revista dos Tribunais, 2002, vol. 850, p. 77.

723 MARINS, James. Anotações sobre o cabimento da antecipação da tutela em
matéria tributária. Revista do Processo, São Paulo, v. 91,1998, p. 128.

724 SILVA, Curso de Processo Civil, vol. I, op. cit., p. 137.
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provisoriamente nulo, e assim deve ser considerado até que essa decisão por 

outra seja substituída”. Daí a efetividade da medida.

É importante lembrar que nas ações de nulidade propostas por quem 

tem legítimo interesse será sempre formado um litisconsórcio no pólo passivo da 

demanda, pois além do titular figurará obrigatoriamente o INPI.725 Assim, é de se 

notar que o mandado de suspensão será expedido para que o próprio INPI 

proceda às anotações necessárias. O cumprimento da suspensão prescinde da 

vontade do demandado titular do registro questionado. Menor dificuldade ainda se 

verifica quando for o próprio INPI o autor da demanda de nulidade, pois com a 

decisão sumária de suspensão autoriza-se que o INPI proceda às anotações 

pertinentes (v. item 5.12).

Assim, prescinde-se da vontade do demandado para que a 

suspensão dos efeitos do registro produza os efeitos que lhe são próprios. Não há 

necessidade de cumprimento de ordem por parte do demandado, pois a decisão 

esgota sua eficácia em si mesma (ainda que não prescinda da indicada execução 

imprópria).

Não se alegue nem mesmo que se está diante de uma mera 

“antecipação de efeitos” executivos da sentença declaratória ou constitutiva 

negativa, como quis T eo ri Z a v a s c k i, quando tratou especificamente da suspensão 

dos efeitos de registro ou patente.726 Tanto quanto na sentença, também na 

liminar não se pode imaginar a antecipação de efeitos executivos (expedição de 

mandado de suspensão ao INPI) sem o reconhecimento, provisório ou definitivo, 

da nulidade do registro atacado.

725 Lei n° 8279/96, art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da 
justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

726 ZAVASCKI, Teori Albino. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. Revista de 
Direito Processual Civil, v. 09. Curitiba : Ed. Genesis, 1998. p. 122.
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Falar em antecipação de efeitos é falar em antecipação do próprio 

provimento. O provimento por meio do qual o juiz concede a reintegração de 

posse, ensina Ovídio Ba p t is t a , é uma providência de mérito que antecipa o efeito 

executivo, próprio da sentença final. Se ele é uma providência e dispõe sobre o 

próprio núcleo da pretensão -  corresponde ao pedido de recuperação da posse da 

coisa de que fora esbulhado o autor -, então não será impróprio afirmar que esse 

provimento liminar é uma verdadeira sentença provisória.727 Nesse sentido, a 

suspensão do registro, porque trata do núcleo da pretensão, é também uma 

verdadeira sentença de nulidade provisória.

E problema algum há nisso; são tecnicamente possíveis as 

declarações e constituições sumárias, assim como não procedem os óbices 

técnicos que lhes impõem à execução provisória, como será visto adiante (v. item 

5.6).

Nesse sentido, parece não ser correto afirmar que “nas ações de 

nulidade de registros e de privilégios não é de se antecipar a própria declaração 

de nulidade, já que a declaração de inexistência de propriedade demanda 

cognição exauriente (,..)”.728 Antecipa-se sim a declaração de nulidade do registro, 

ainda que sumária e provisoriamente. O que não se antecipa, por óbvio, é a 

própria coisa julgada.729 É como define M a r in o n i: “não há motivo que possa 

impedir, na perspectiva técnico-processual, uma constituição ou uma declaração
• ii 7?0fundada em cognição sumaria .

727 SILVA, Curso de Processo Civil, vol. III, op. cit., p. 34 e 35.

728 FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Propriedade Intelectual, Tutela Antecipatória 
Genérica e Específica. Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1996. p. 116.

729 Assim o artigo 488 do Código de Processo Civil Francês: l'ordonnance de référé
n ’a pas au principal l ’autorité de la chose jugée”.

730 MARINONI, A tutela antecipatória nas ações ..., op. cit., p. 75.
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Enfim, e como já se reconheceu em boa doutrina que tratou da 

suspensão de registro: “proceder à suspensão desta eficácia nada mais é do que 

antecipar os efeitos do pedido de nulidade formulado na petição inicial”.731

5.3.2 A SUSPENSÃO DOS EFEITOS É PROVIMENTO SATISFATIVO E ANTECIPATÓRIO,

EM LIMINAR NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE NULIDADE

Já se abordou no trabalho o uso equivocado do processo cautelar no 

Direito Industrial (v. item 3.3). Um desses usos equivocados revelou-se na 

propositura de uma ação cautelar para suspender os efeitos de registro, com ação 

principal de nulidade.

Até o início da vigência do Código de Processo Civil de 1973, por 

expressas disposições legais, sempre se admitiu que a liminar de suspensão de 

efeitos do registro se desse no corpo das ações de nulidade. Claro que isso não 

impediu que parte da doutrina continuasse entendendo que essas suspensões 

tivessem natureza cautelar, ainda que concedidas incidentalmente no próprio 

processo de conhecimento.

Assim, quando se oferecia natureza cautelar a essa liminar de 

suspensão, é revelador que a doutrina nunca tivesse questionado a violação que 

isso representava à autonomia de procedimento, sempre reputada fundamental ao 

processo cautelar (v. item 3.3.2). Autonomia que foi agora quase sepultada pela 

introdução da fungibilidade prevista no § 7o, do art. 273, do CPC. Noutra ponta, 

aos que desde o início imaginaram que essa suspensão de efeitos sempre se

731 SCHIMDT, Lélio Denícoli. Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito
de marcas. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 33, mar/abr de 1998, p. 
40.
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tratou mesmo de uma antecipação de tutela,732 também é revelador a forma como 

se desprezava o debate acerca da antecipação de tutela em ação declaratória ou 

constitutiva.

É lícito deduzir que o desapego às implicações doutrinárias que o 

debate haveria de provocar deu-se fundamentalmente pela ausência de 

interdisciplinaridade entre propriedade industrial e processo civil. Adotava-se sem 

tematizar a disciplina positiva da matéria, a prever uma liminar satisfativa no 

âmbito da ação de conhecimento, expressão clara de rompimento com o então 

paradigma formador do processo civil (v. item 4.1).

O certo é que a possibilidade de suspensão dos efeitos do registro 

de patente e marca é prevista desde o início do século XX nas legislações sobre o 

tema.733 O art. 333, do Código de Processo Civil de 1939, já previa a possibilidade 

de se suspender, até decisão final, “os efeitos da concessão do privilégio e o uso 

da invenção, quando contrários à lei, à moral, à saúde ou à segurança pública”. O 

dispositivo não foi repetido no Código de 1973, quiçá porque a previsão de um 

processo cautelar autônomo concebido no livro ill não poderia cogitar, à exceção 

das possessórias e pelas razões já indicadas, de uma liminar satisfativa no âmbito 

da ação de conhecimento.

732 DANNEMANN, Gert Egon. A reforma do Código de Processo Civil -  da Tutela 
Antecipatória e da Tutela Específica -  Artigos 273 e 461 do CPC. Anais do XV Seminário Nacional 
de Propriedade Industrial, 1996. p. 113.

733 “A requerimento do interessado ou do procurador da República, o juiz, motivando o 
seu ato, poderá suspender os efeitos da concessão do privilégio e o uso da invenção quando 
contrários à lei, à moral, à saúde ou à segurança pública” (Decreto-Lei n. 1608, de 18.9.1939, art. 
333). “Muito Embora, a primeira Lei de Patentes tenha sido sancionada em 28.8.1830, somente 
mais de um século depois é que se cogitou de um procedimento cautelar de suspensão dos efeitos 
da patente” (SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade 
Industrial. São Paulo : Jurídica Brasileira, 1998, p. 93).
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Pois com a supressão do art. 333 do CPC e a ausência de 

dispositivo similar no antigo Código de Propriedade Industrial, os tribunais 

voltaram a decidir a matéria em medidas cautelares.734

Entretanto, a possibilidade de concessão de suspensão do registro 

no âmbito da própria ação de nulidade, a prescindir de processo cautelar 

autônomo, voltou a ser possível com a reforma do CPC de 1994, através da 

introdução expressa do instituto da antecipação de tutela. Logo depois, a Lei n° 

9.279/96 consagrou a hipótese ao prever expressamente a suspensão liminar dos 

efeitos da patente ou do registro de marca (arts. 56 e 173, respectivamente), nos 

próprios autos da ação de nulidade.735

O vocábulo “suspensão”, dentro da rigorosa ortodoxia processual, 

indica tutela cautelar, e não satisfativa.736 Por isso ainda hoje muitos supõem 

cautelar a suspensão de registro ou patente. Os próprios tribunais também 

aderem à conclusão similar. Já se decidiu, mesmo depois da Lei n° 9.279/96, que: 

“Não há satisfatividade na cautelar, pois o pedido é de sustação do ato de 

deferimento do pedido de registro da marca, que a base dos atos conseqüentes, e 

a ação ordinária será proposta para anulação do mesmo ato. Em resumo;
7 O 7

Sustação e anulação não são coincidentes .

734 SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade 
Industrial. São Paulo : Jurídica Brasileira, 1998, p. 101 e 102.

735 Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da 
patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.(...) § 2°. O juiz poderá 
preventiva ou incidentalmente determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os 
requisitos processuais próprios. Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por 
qualquer pessoa com legítimo interesse. Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de 
nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, 
atendidos os requisitos processuais próprios.

736 LOPES, João Baptista. Ação declaratória. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
p. 66.
737 TRF 2a R. -  AGV . 1999.02.01.052456-6 -  RJ -  5a T. -  Rela Juíza Vera Lúcia Lima
-  DJU 05.10.2000. Na doutrina, LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A Lei de Propriedade 
Industrial comentada. São Paulo: Lejus, 1999. p. 131.
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É certo que a anulação não é coincidente à suspensão, mas daí não 

se conclui que a suspensão seja cautelar. A determinar se o provimento é ou não 

antecipatório está a satisfatividade ou não da medida. E não há a menor dúvida 

que a liminar que suspende os efeitos do registro ou da patente é eminentemente 

satisfativa, pois dá inegável vigência fática ao direito, para usar uma expressão de 

Ovídio Ba p tis ta  d a  S ilva738.

Portanto, não é exatamente porque a suspensão de registro é 

concedida nos autos da ação de conhecimento que se imputa ao provimento 

natureza antecipatória. Já se viu que a fungibilidade revelou a possibilidade de 

provimentos cautelares no âmbito do processo de conhecimento. A suspensão de 

registro ou patente é provimento antecipatório, repita-se, porque é satisfativo. 

Quem obtém liminarmente a suspensão do registro que pretende anulado, satisfaz 

a pretensão, ainda que não em definitivo.

A diferença entre o provimento que suspende o registro e o que o 

anula está essencialmente no grau de cognição da medida. Entretanto, esse grau 

de cognição não transmuda a natureza do provimento, como supõe parte da 

doutrina.739 A suspensão de registro não é cautelar porque não se limita a 

“assegurar o resultado útil do processo principal”, mas sim, no conceito de Fritz 

Ba u r , está “orientada para a satisfação”, e por isso deve ser “um provimento que 

tenha por conteúdo aquela conseqüência jurídica que é dada pelo direito 

material”.740

738 SILVA, Ovídio Baptista da. Curso de Processo Civil. V. III. Porto Alegre : Ed. Sérgio
Antônio Fabris, 1993, p. 61.
739 “É curial reconhecer que eficácia de decisão liminar ou interlocutória e de decisão
final não são idênticas, tendo em vista principalmente, o grau de cognição, que informa cada qual” 
(MARINS, Victor, Tutela cautelar..., op. cit., p. 128.)

740 BAUR, Fritz. Tutela Jurídica Mediante Medidas Cautelares. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 1985, p. 31.
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Álvaro J. D. Perez Ragone ensina que “lo esencial es que la 

cautelaridad no concede atribuición ninguna al requirente”.741 Pois não se pode 

afirmar que a suspensão de registro não conceda “atribuición ninguna al 

requirente”. Portanto, a suspensão de registro é sim antecipação de tutela, com 

fundamento, além da já mencionada disposição própria da Lei n° 9.279/96, no art. 

273 do CPC.742 E nestes termos não faz qualquer sentido que alguém proponha 

uma cautelar antecedente ou incidental à ação de nulidade, pois a suspensão dar- 

se-á sempre nos autos da própria ação de nulidade, em provimento liminar 

antecipatório. Além disso, assim se evita o já mencionado “duplo processamento 

para produção de resultado único”.743

5.3.3 Requisitos necessários à liminar de suspensão

A Lei n° 9.279/96 faz menção ao preenchimento de requisitos para a 

concessão de suspensão de registro. O § 2o do art. 56, fixa que “o juiz poderá 

preventiva ou incidentalmente determinar a suspensão dos efeitos da patente, 

atendidos os requisitos processuais próprios”. No mesmo sentido, a disposição do 

parágrafo único do art. 173, ao tratar da suspensão dos efeitos do registro de 

marca.

É preciso analisar quais seriam os tais “requisitos processuais 

próprios” aos quais a possibilidade de suspensão estaria subordinada. O trabalho 

já enfrentou com mais profundidade os requisitos necessários à concessão de

741 RAGONE, Alvaro J. D. P. Introducción al estúdio de la tutela antecipatoria. Revista 
de Processo, v. 81, São Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 1996, p. 138.

742 PINHO, Ricardo. A antecipação de tutela nas ações em matéria de propriedade 
industrial. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 19, nov/dez de 1995, p. 
03.
743 ARMELIM, Roberto. Notas sobre antecipação de tutela em segundo grau de 
jurisdição. In: Aspectos Polêmicos da Antecipação de Tutela, Coord. Teresa Arruda Alvim 
Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 440 a 442.
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tutela antecipada (v. item 4.6.3). Vale comentar, entretanto, algumas 

especificidades da suspensão de registro ou patente.

No item específico em que a questão dos requisitos necessários à 

liminar antecipatória foi tratada, o tema abordado era inibitória antecipada. Tem 

direito à antecipação de tutela em ação inibitória o titular do registro ou patente 

que pretenda evitar contrafação. Nesse sentido a questão do fumus boni iuris é 

mais facilmente resolvida. É porque aí a prova inequívoca, sustenta Tinoco 

S o a r e s , é a apresentação da carta-patante ou do certificado de registro de
744marca.

A assertiva faz mesmo sentido. No entanto, é preciso ressaltar que a 

oposição do demandado pode fundar-se em uso permitido de marca por se tratar 

de diferentes ramos de atividade, entre tantos outros exemplos possíveis.745 É 

claro que nesse caso, como em outros do mesmo gênero, a verossimilhança 

necessária à concessão de tutela antecipada haverá de abarcar todo o objeto 

litigioso. A carta-patante ou o certificado de registro de marca, enfim, não bastará 

à concessão da tutela antecipada.

De toda a forma, é preciso reconhecer que ao titular da marca ou 

patente é de menor complexidade a demonstração da verossimilhança necessária 

à concessão da medida. Os “títulos” outorgados pelo INPI, sem dúvida e com as 

ressalvas indicadas, representam prova inequívoca. ,

Dessa constatação se infere a diferença entre uma tutela antecipada 

em inibitória a proteger o titular de uma marca e outra, em sentido oposto, a

744 SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade 
Industrial. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998, p. 150.

745 “O registro da marca junto ao INPI somente dá ao seu detentor o direito de impedir 
que a mesma seja utilizada por outrem no mesmo ramo de atividade, salvo se a marca estiver 
amparada por proteção mais ampla, decorrente do reconhecimento de sua notoriedade, caso 
contrário, não há como impedir seja a mesma utilizada em ramo de atividade diverso, em outra 
classe, mormente quando licenciado pelo mesmo órgão”. (TAMG -  AC 0319886-5 -  7a C.Cív. -  
Rei. Juiz Geraldo Augusto -  J. 07.06.2001).
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desconstituir liminarmente um registro e, além disso, inibir o uso pelo titular. A 

situação é tal que haja quem em ótima doutrina tenha suposto inviável liminar em 

ação de nulidade.746

A liminar de suspensão de registro não é inviável. Não fosse por tudo 

que está dito no presente trabalho, o certo é que a hipótese está expressamente 

prevista na Lei n° 9.279/96. Mas, sem dúvida, essas considerações reforçam a 

excepcionalidade da medida.747 E essa reconhecida excepcionalidade projeta-se 

para a exigência de requisitos particulares à suspensão.

É preciso reconhecer que a obtenção da carta-patente ou do registro 

de marca não se deu sem que fosse cumprido um processo rigoroso no âmbito do 

INRI, com as publicações previstas na Lei n° 9.279/96. Não por outra razão há 

inequívoca presunção de validade desses títulos.

Nesse sentido, a obtenção de uma liminar de suspensão de marca 

ou patente deverá condicionar-se, obrigatoriamente, à apresentação de elementos 

fortes de convicção quanto à nulidade do título atacado. Esses elementos devem 

ser suficientes à formação de um juízo de desconstituição sumária. Quando se 

fala em verossimilhança nesses casos, portanto, quer-se falar em fortes indícios 

de nulidade do registro de marca ou carta-patente que está sendo atacada na 

ação de nulidade. Sem isso não é possível a concessão de liminar.

Não se imputa, com esse raciocínio, um ônus impróprio ao autor da 

demanda, mas se reconhece sim as conseqüências no âmbito de um juízo 

sumário não exauriente que o registro de marca ou a carta-patente têm na 

formação da verossimilhança.

746 PINTO, Teresa de Arruda Alvim e PINTO, Nelson Luiz. Ação de anulação de
registro de marca e ação em que se pretende suspender o direito ao uso de marca. Revista de 
Processo, vol. 16, n° 62, abr/jun 1991, p. 251 e 252.

747 GAMA CERQUEIRA, João da. Suspensão de efeitos das patentes de invenção na
ação de nulidade, in RT 369/35.
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Com essas cautelas merece ser avaliado o fumus necessário à 

concessão de uma liminar em suspensão de registro de marca ou carta-patente. 

Enfim, para o deferimento de uma suspensão o Juiz deverá reputar que houve a 

apresentação de prova suficiente a formar a verossimilhança necessária à 

antecipação. E verossimilhança haverá sempre que for provável que a ação de 

nulidade, pelos elementos apresentados com o pedido de suspensão, venha a ser 

julgada procedente.

Esse é um dos requisitos necessários à suspensão. Quando a Lei n° 

9.279/96 subordina a liminar ao preenchimento dos requisitos processuais 

próprios não pode haver dúvida que tais requisitos estão mesmo no art. 273 do 

CPC. Ao lado da verossimilhança, portanto, se exige o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Aí não há muita diferença em relação a tudo 

que se disse a respeito desse requisito em antecipação de tutela inibitória.

Apresentada a prova inequívoca capaz de formar a verossimilhança 

necessária à suspensão, o periculum irt mora está no exercício dos direitos 

inerentes ao registro de marca ou patente por quem não está legitimado a tal 

(assim provisoriamente reconhecido).

No entanto, não se afasta o uso da marca ou patente com a 

suspensão do registro, propriamente (v. item 5.9). Portanto, esse periculum in 

mora deverá estar caracterizado também na eventual inibitória cumulada, 

responsável pela ordem ao demandado que teve seu registro provisoriamente 

desconstituído. Com mais razão, portanto, remete-se o leitor à abordagem 

produzida em relação à inibitória antecipada (v. item 4.6.3).

O trabalho já enfrentou também a validade das diferenças 

apresentadas pela doutrina em relação ao “periculum lato sensu” nas específicas 

hipótese de cautelar e antecipação de tutela. Aqui apenas vale ressaltar que a
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expressa previsão de fungibilidade no Código tratou de aproximar ainda mais 

esses conceitos ou requisitos. No mínimo, serviu à desconstituição prática da 

relevância das distinções concebidas no campo conceituai. Não obstante a 

posição clara exposta nessa tese, é preciso reconhecer que há fundada dúvida na 

doutrina acerca da natureza do pedido de suspensão de ato.748 Esta dúvida 

projeta-se com mais intensidade à prática forense, por certo. Assim, não parece 

razoável que se exija mais ou menos “aparência” ou “perigo” conforme o 

entendimento do magistrado acerca da natureza (cautelar ou antecipatória) de um 

pedido de suspensão de ato.

Ao juiz para quem a suspensão de registro ou patente parecer 

cautelar seria exigido um grau menor de aparência. Ao juiz que reconhecesse a 

medida como antecipatória, um plus de aparência seria exigido, embora nas duas 

hipóteses, pela incidência do expresso princípio da fungibilidade, a medida 

pudesse ser deferida nos próprios autos da ação de conhecimento. Parece ter 

ficado ainda mais evidente que a valorização dessa suposta diferença de 

requisitos não pode prevalecer.

No que refere à segunda hipótese de antecipação prevista no art. 

273 (II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório do réu), nada há de especial no âmbito da propriedade industrial que 

mereça referência.

5.3.4 A SUSPENSÃO DO REGISTRO É EXECUÇÃO IMPRÓPRIA

Alguém poderia supor que a suspensão dos efeitos do registro

demandasse ordem sob pena de multa diretamente ao INPI. Não é assim e isso

por uma razão bastante simples. Independentemente da natureza que se atribua à

748 PEREIRA, Luiz Fernando C. Medidas Urgentes p. 105.
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ação de nulidade de registro (declaratória ou constitutiva), o fato é que ao final 

destas ações, inobstante suas cargas eficaciais prescindirem de atuação física (v. 

item 4.2.3), o certo é que há eficácia suficiente para provocar execução imprópria.

A execução imprópria consiste nos atos de cumprimento do 

dispositivo de sentenças constitutivas ou meramente declaratórias. O INPI é um 

cartório de registros como outro qualquer (em todos, em maior ou menor grau, é 

necessário o preenchimento de requisitos para que se procedam aos registros). 

Não fosse por imposição legal, seria até mesmo questionável a intervenção do 

órgão no pólo passivo da ação de nulidade de registro.

Ao final de uma ação declaratória ou desconstitutiva de registro, 

mesmo sem a presença do INPI no pólo passivo, haverá de ser expedido 

mandado para que se procedam as anotações devidas. A natureza jurídica do 

INPI impõe-lhe o dever de proceder às anotações pertinentes. A Lei n° 9.279/96 

manda o INPI intervir no feito de nulidade porque o registro se procedeu por 

análise administrativa do órgão, impondo-se sua participação na defesa do ato. 

Mas ainda que não houvesse essa participação (e tal não seria juridicamente 

inviável), as decisões judiciais seriam cumpridas por mera execução imprópria 

(mandado para que se averbe a decisão).

Esse ofício, equivalente ao mandado de averbação de divórcio ao 

cartório competente, constante de uma constitutiva ou declaratória, não transforma 

essas ações em mandamentais.749 A execução imprópria — possível nas 

declaratórias e nas constitutivas —, enfim, mantém a natureza das ações. Até 

porque, observa Marinoni, “só há mandamentalidade quando o juiz, na sentença, 

manda forçando. Não há sentença mandamental quando o mandado destina-se 

apenas a servir de ‘meio de execução’ de uma sentença constitutiva (execução

749 FERREIRA, William Santos. Tutela Antecipada no Âmbito Recursal. São Paulo :
Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 90.
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imprópria)”.750 A mandamentalidade constante da ação constitutiva e declaratória, 

portanto, é somente meio de execução (execução imprópria) nunca a ordem. Em 

síntese, “a ocorrência de eficácia mandamental é insuficiente para transformar a 

demanda que seja preponderantemente constitutiva, declaratória ou de qualquer 

espécie, em mandamental”.751

Entretanto, é preciso notar que os efeitos práticos perseguidos numa 

ação de nulidade estão também na esfera do outro demandado, o titular do 

registro questionado. É o titular do registro (e não o INRI, por óbvio) quem usa a 

marca e provoca o ilícito (ou mesmo o dano) que o autor da ação quer evitar ou 

afastar. É contra esse demandado que deve ser dirigida uma ação inibitória ou de 

remoção do ilícito. A esse demandado não basta que se proceda a anotação da 

suspensão do registro. É preciso que se imponha mediante a ação de repercussão 

física a inibição da marca ou patente questionada (v. item 5.9).

Nem sempre a suspensão de ato, é preciso reconhecer, se dá 

mediante a execução imprópria. No mais das vezes, além da desconstituição ou 

declaração sumária, é preciso que se cumule uma tutela que imponha ordem ao 

demandado. É como na suspensão de deliberação social em sociedade limitada. 

Para além da suspensão propriamente, é preciso que a sociedade demandada 

observe a decisão. E essa observância não se impõe com a força própria de uma 

multa sem que se cumule à declaratória/desconstitutiva uma ação inibitória ou 

obrigação de fazer à sociedade demandada. Entretanto, a suspensão do ato em si 

pode ser efetivada por intermédio da expedição de mero ofício (mandado) à 

respectiva Junta Comercial (se for o caso), sequer demandada na ação.752

750 MARINONI, Tutela Inibitória op. cit., p. 359.

751 SILVA, Curso de Processo Civil, op. cit., v.2., p. 263.

752 Sobre a questão, PEREIRA, Luiz Fernando C. Medidas Urgentes..., op. cit., p. 105
e seguintes.
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Na suspensão dos efeitos do registro o INPI funciona tal qual a Junta 

Comercial na suspensão dos efeitos de uma deliberação societária de uma 

Limitada. Nos dois casos há mera execução imprópria.

Outro exemplo também se presta a ilustrar a questão. Embora a 

doutrina majoritariamente refute a hipótese, é perfeitamente possível a 

desconstituição provisória e sumária de escritura pública de compra e venda ou, 

como preferem alguns, a “suspensão dos efeitos da escritura”.753 A atuação dessa 

liminar satisfativa em ação desconstitutiva se dá por meio da expedição de 

mandado ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis, a ser averbado à margem 

da matrícula.

Outra vez, na suspensão dos efeitos do registro o INPI funciona tal 

qual o Cartório de Registro de Imóveis na suspensão dos efeitos de escritura 

pública de compra e venda. Também nesse caso há mera execução imprópria.

Não bastassem esses argumentos, a questão fica ainda mais 

simples quando se nota que a suspensão de registro nada mais é, como já está 

claro, que a antecipação da própria nulidade. Pois a sentença de nulidade de 

registro ou patente precisa ser levada à anotação junto ao INPI. Ninguém haverá 

de supor que essa anotação só é possível se houver ordem, provimento 

mandamental em face do INPI. Tanto quanto no caso da suspensão (liminar), essa 

decisão final se efetiva por meio da simples expedição de mandado. Execução 

imprópria, portanto.

753 Sobre a questão MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória -  ação
constitutiva negativa -  possibilidade de suspensão dos efeitos de contrato de compra e venda e de 
seu registro, Questões do Novo Direito Processual Civil Brasileiro. Curitiba: Juruá Editora, 1999. p. 
91 e seguintes.
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5.3.5 A n te c ip a ç ã o  pa r c ia l  d e  t u te la  em  a ç ã o  d e  n u l id a d e . S u s p e n s ã o

PARCIAL DOS EFEITOS DO REGISTRO OU DA PATENTE

Nos já mencionados art. 56 e 173 da Lei n° 9.279/96 consagrou-se 

expressamente a possibilidade de o juiz determinar liminarmente a suspensão dos 

efeitos do registro ou da patente. Não há nos dispositivos, entretanto, menção à 

eventual suspensão parcial dos efeitos do registro. Noutra ponta, o art. 273 do 

Código de Processo Civil estabelece que “o juiz poderá, a requerimento da parte, 

antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial”. 

Assim, a interpretação sistemática dos dois dispositivos não deixa dúvida de que a 

suspensão dos efeitos do registro ou da patente poderá ser apenas parcial.

E essa suspensão parcial tem especial relevância prática. Foi visto 

que ao titular da marca ou patente outorga-se uma série de prerrogativas, entre as 

quais, para as patentes, a de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de 

produzir, usar, colocar à venda; solicitar ao INPI que coloque patente em oferta 

para fins de exploração; para as marcas, ceder seu registro ou pedido de registro; 

licenciar seu uso; zelar pela sua integridade material ou reputação. O pedido de 

suspensão total é para suspender todas as prerrogativas próprias do registro. 

Suspender parcialmente, na hipótese, será retirar do titular apenas uma ou 

algumas das prerrogativas que lhe outorga o registro.

No direito chileno se cogita dessa antecipação parcial para evitar-se, 

por exemplo, apenas a cessão de uso da marca ou licença, a se efetivar aqui no 

Brasil com a expedição de ofício nesses termos, diretamente ao INPI (litisconsorte 

passivo, já foi visto).754 Assim, o demando numa ação de nulidade que sofresse 

uma antecipação de tutela parcial como essa, inobstante a impossibilidade de 

ceder o uso da marca (liminar parcial), continuaria com os poderes para, por 

exemplo, “licenciar seu uso ou zelar pela sua integridade material ou reputação”.

754 Nesse sentido, ANDRADE, Marcos Morales. Derecho Marcario -  tramitacións
administrativa e contenciosa de marcas comerciales. Santiago de Chile: Editora Jurídica Conosur 
Ltda., 2001. p. 357.

282



Ao juiz não é lícito impor um ônus desnecessário ao demandado, 

pelo que se a antecipação parcial bastar à hipótese concreta, não será possível a 

suspensão total dos efeitos do registro ou patente. Concedida essa antecipação 

parcial, é de se invocar o art. 59, da Lei n° 9.279/96, para que o INPI proceda às 

anotações a teor do disposto na liminar (“o INPI fará as anotações: ... II - de 

qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente” — mesma 

disciplina para as marcas, pelo art. 136 da Lei).

5.3.6 A SUSPENSÃO ANTECEDENTE DA PATENTE. O ART. 56 DA LEI N° 9.279/96

Há disposição na Lei n° 9.279/96 que induz à conclusão segundo a 

qual a “suspensão de patente” pode ser uma medida cautelar. O art. 56 da Lei, em 

matéria de patentes, prevê a possibilidade de o juiz determinar a suspensão do 

registro “preventiva ou incidentalmente”. E quando se fala em suspender 

preventivamente, supõe-se que se está a tratar de suspensão antes da 

propositura do processo próprio de nulidade. Tal conclusão certamente decorre da 

relação que se faz com o art. 796 do CPC (O procedimento cautelar pode ser 

instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente). 

Os termos “preventiva ou incidentalmente” do art. 56 da Lei equivaleriam às 

expressões “antes ou no curso” do Código.

Pois aí estaria, para alguns, uma hipótese típica de suspensão 

veiculada em processo cautelar.755 Não parece, entretanto, ser mesmo a melhor 

solução.

755 Nesse sentido CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Antecipação da tutela e medidas
cautelares em propriedade intelectual. Anais do XIX Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 
1999. p. 24.
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Mesmo porque não se mostra inequívoco que o legislador tenha 

pressuposto uma cautelar antecedente (em oposição à incidental) quando cogitou 

de “suspensão preventiva”. E tal conclusão ganha reforço quando se confere a 

redação oferecida ao art. 173 da mesma Lei de Patentes, relativamente à matéria 

de marca comercial. Pelo dispositivo (parágrafo único), o juiz poderá, nos autos da 

ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e 

do uso da marca, atendidos aos requisitos processuais próprios. Ou seja, em 

disposição análoga, pois processualmente não se distingue a suspensão de 

registro de marca ou patente, não se repetiram as expressões anteriores 

(preventiva ou incidentalmente). Também em disposição similar do Código de 

Processo Civil de 1939, art. 333, não havia essa suposta indicação de cautelar 

autônoma.756

O certo é que se admitindo, como se faz neste trabalho, que a 

suspensão de registro é um provimento eminentemente satisfativo, antecipatório, 

não faria sentido transmudar a natureza da medida apenas e tão-somente porque 

requerida em fase cronologicamente anterior. Ou seja, não é porque a Lei n° 

9.279/96 conteria previsão de suspensão antecedente ou incidental — o que 

sequer se pode afirmar com certeza —, que a suspensão de registro antecedente 

passaria a ser provimento meramente cautelar, a exigir um posterior processo de 

conhecimento, na posição de “ação principal”.

Quem admite que o processo cautelar tem na hipótese uma das 

aplicações de seu espaço residual (v. item 3.3.3), subverte a natureza do 

provimento sob a justificativa do “preventivamente”, supostamente antecedente 

em relação à anulatória. É preciso reconhecer, antes de tudo, que não é apenas

756 Durante a vigência do já indicado art. 333 do CPC, a liminar era sempre requerida
no corpo da ação de nulidade e, ainda mais: “não se tem conhecimento de que algum pedido 
houve em separado ou através de uma medida cautelar específica de suspensão de efeitos” 
(SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade Industrial. São 
Paulo : Jurídica Brasileira, 1998, p. 94). Aliás, desde o Decreto-Lei n° 1.608, de 1939, o pedido de 
suspensão era requerido em liminar na própria ação ordinária de nulidade (SOARES, José Carlos 
Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade Industrial. São Paulo : Jurídica Brasileira, 
1998, p. 20).
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porque a medida é antecedente em relação à ação de nulidade que passará a ter 

natureza cautelar.

A suspensão de registro, portanto e independentemente da redação 

oferecida pela Lei n° 9.279/96, é sempre um provimento antecipatório, satisfativo, 

concedido no corpo da ação de nulidade.

O problema é que no processo cautelar, porque vinculado a 

subseqüente processo principal satisfativo, poderá ser deferida medida sem que 

sejam apresentados todos os documentos e provas que, por motivo de eventual 

urgência, poderão ser juntados apenas com o processo principal. Essa 

prerrogativa — exclusividade legal do provimento cautelar em relação ao 

antecipatório — é que induz a conclusão de muitos no sentido de alocar a 

hipótese no chamado espaço residual do processo cautelar.757 Entretanto, mais 

uma vez, técnica e conceituaimente a conclusão não se justifica. Para se aceitar 

tal conclusão é de se supor que o conjunto probatório prévio estaria, outra vez, a 

transmudar a natureza da medida, o que também não se pode admitir.

É igualmente forçoso notar que é difícil imaginar, na prática forense, 

a propositura de uma “cautelar de suspensão do registro” porque não foi possível 

reunir todos os elementos necessários à propositura de uma “principal de 

nulidade”. Se esses elementos já existiam à época da propositura da cautelar, 

ninguém deixaria de juntá-los desde o início, de forma a reforçar a presença do 

fumus necessário à liminar. Se não existiam, estaria a amparar o autor o art. 397 

do CPC, podendo instruir a inicial apenas com os documentos desde o início 

disponíveis e, no mais das vezes, já suficientes à concessão da liminar. Vale

757 Assim CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Antecipação da tutela e medidas
cautelares em propriedade intelectual. Anais do XIX Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 
1999. p. 25 e 26.
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ressaltar que nada disso, entretanto, pressupõe que se mitigue a regra da 

estabilização da demanda, consagrada pelo art. 264 do CPC.758

Demais disso, essa questão é de ordem geral na matéria da 

fungibilidade entre as medidas de urgência. E é nesse ponto que se confere a 

possível solução, no sentido de se admitir uma fungibilidade inicial de mão dupla 

(antecipação satisfativa em cautelar), com prazo para o autor emendar a inicial.759 

Assim, não sendo possível reunir os elementos necessários à propositura de uma 

“ação principal de nulidade de registro”, no corpo da qual poderia advir a 

suspensão antecipada, ao autor caberia a propositura de uma “cautelar 

antecedente”. O juiz, mesmo reconhecendo que é o caso de antecipação de 

tutela, nos termos do § 7o, do art. 273, poderia conceder a liminar e, ato contínuo, 

mandar emendar a inicial, pois “a petição inicial seria dessa cautelar, e não da 

ação principal”.760

O certo é que a jurisprudência, nessas hipóteses, deverá caminhar 

para uma visão flexível do artigo 295 do Código de Processo Civil: "A petição 

inicial será indeferida: V -  quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, 

não corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação; caso em que só não 

será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de procedimento legal". É como 

sustentou C a r r e ir a  A l v im : "Embora parte da doutrina sustente só ser possível a 

conversão de ‘procedimento’, devendo nesse sentido ser tomada a expressão 

‘processo’ constante do artigo 250 do Código de Processo Civil, a jurisprudência 

tem admitido também a conversação da ação e do processo, com amparo nos

Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, 
sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas 
por lei. Parágrafo único. A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será 
permitida após o saneamento do processo.

759 MOREIRA, Alberto Camina e outros. Nova reforma processual civil. São Paulo: 
Editora Método, 2002. p. 130 e 131.

760 MOREIRA, Alberto Camina e outros. Nova reforma processual civil. São Paulo: 
Editora Método, 2002. p. 131.
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princípios da instrumentalidade e da efetividade e, sobretudo, da economia 

processual”.761

É a interpretação possível à luz do novo § 7°., do art. 273, do CPC, a 

socorrer as, repita-se, raríssimas hipóteses de impossibilidade de se reunir as 

provas e os documentos necessários à ação de nulidade desde o início.762

O problema é que se autor não tem os elementos necessários à 

propositura de um processo principal para seja possível formular pedido de tutela 

antecipada, é porque, enfim, não tem direito à antecipação de tutela. E se não tem 

direito à antecipação de tutela, a rigor, não pode veicular medida cautelar para 

“burlar” a ausência dos requisitos necessários ao provimento satisfativo.763 É claro 

que tudo isso fica sem muita significância quando se reconhece que os requisitos 

de uma e outra medida não são tão diferentes como se supôs um dia (v. item 

4.6.3.3). É claro que em tese ainda poderia ser cogitada a hipótese do autor reunir 

todos os elementos para uma antecipação de tutela (parcial, por exemplo) mas 

não os necessários à propositura de um “processo principal”. À hipótese — difícil 

de se verificar na prática — aplicam-se os comentários formulados no presente 

tópico.

761 CARREIRAALVIM, op.cit., p. 190.

762 De lege ferenda, T alamini apresenta a seguinte sugestão: “a autorização de que 
tanto a providência antecipadora quanto a conservativa (hoje dita cautelar) sejam requeridas b.1) 
em procedimento preparatório, quando ainda for possível a reunião de todos os elementos para a 
propositura da demanda principal. (...) Na hipótese sub ‘b.1’, o procedimento preparatório deixaria 
de ter curso autônomo, vinculando-se ao andamento do procedimento principal, depois que este já 
estivesse instaurado (o que já ocorre, na prática, com as cautelares preparatórias)” (TALAMINI, 
Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. 2a. edição. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003. p. 373).

763 Nesse sentido SPADONI. Joaquim Felipe. Fungibilidade das tutelas de urgência. 
Revista de Processo, n° 110, p. 90.
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5.3.7 A SUSPENSÃO DE REGISTRO OU PATENTE EM PROCESSO CAUTELAR.

A plic a ç õ es  da  fu n g ib il id a d e

Como já mencionado algumas vezes, não rara é a hipótese da 

suspensão de registro ou patente ser veiculada em processo cautelar (v. item 3.3). 

A suspensão de registro ou patente era obtida numa cautelar antecedente ou 

incidental às ações de nulidade. Tinham o objetivo de apenas suspender mesmo 

ou registro ou, muitas vezes, utilizar a cautelar para inibir o uso da marca ou 

patente pelo demandado na ação de nulidade, tudo como já foi analisado no 

trabalho. O importante aqui é que tanto numa como noutra hipótese trata-se de 

provimento satisfativo pleiteado em processo cautelar.

Em apertado resumo é preciso definir se proposta uma “ação 

cautelar de suspensão de registro ou patente”, de natureza satisfativa, poderá a 

medida ser deferida com fundamento no § 7o, do art. 273, do CPC. Em análise 

mais aprofundada a tese já concluiu que sim; é possível, até porque diferença não 

há entre uma hipótese e outra (v. item 4.6.9).

É preciso apenas repetir que é viável a chamada fungibilidade de 

mão dupla. Conquanto o art. 273, § 7o, só autorize que se conceda medida 

cautelar em processo de conhecimento, é possível antecipação em processo 

cautelar. E isso é possível não apenas pela aplicação analógica do § 7o, mas, 

sobretudo, porque o princípio da fungibilidade informa o sistema processual 

independentemente de regras expressas.

Entretanto, deferida a suspensão de registro satisfativa em processo 

cautelar, em atenção ao princípio da fungibilidade, obriga-se o juiz a mandar 

emendar a inicial, de forma a se proceder à correção procedimental, nos termos 

das previsões dos art. 284 e 295, V, do CPC. No mais, a matéria está abordada 

em tópico referido (4.6.13).

288



5.4 AS ANOTAÇÕES NAS AÇÕES DE NULIDADE

As disposições da Lei brasileiras de marca e patentes subordinam as 

anotações junto ao INPI das decisões em ações de nulidade ao trânsito em 

julgado. Tanto para as marcas como para as patentes a disposição é a mesma: 

“Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, 

para ciência de terceiros”.764

A questão preliminar é saber se esta disposição está a limitar a 

produção de efeitos ao trânsito em julgado das decisões proferidas em ações de 

nulidade de registro de marca e patente. A resposta é negativa. Em primeiro 

porque se viu que óbice válido algum há no regime processual à produção de 

efeitos em ações declaratórias e constitutivas antes do trânsito em julgado. Em 

segundo porque “a anotação do trânsito em julgado da ação de nulidade, para 

ciência de terceiro” — é o que prevê a Lei —, está longe de representar o efeito 

único de uma ação de nulidade de marca ou patente. Tanto é assim que a mesma 

Lei prevê expressamente a suspensão do registro, que outra coisa não é que 

“produção de efeitos” em ações de nulidade de registro antes do trânsito em 

julgado. Com efeito, não é demais lembrar que a coisa julgada, própria do trânsito 

em julgado, não se confunde com a eficácia da sentença, são fenômenos 

independentes.765

A interpretação a ser oferecida ao dispositivo, em leitura sistemática 

da Lei e do regime do Código de Processo, limita-se ao reconhecimento da

764 Lei n° 9.279/96, art. 57, § 2o (patente): art. 175, § 2o (marca).

765 “Coisa julgada e eficácia da decisão não se identificam; são dois fenômenos 
independentes que, em algumas situações, podem coincidir” (LUCON, Paulo Henrique dos Santos. 
Efeitos imediatos da decisão e impugnação parcial e total, in Aspectos polêmicos e atuais dos 
recursos. Coord. Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim, Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim 
Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 514). Por esta razão é de opor ressalvas a 
assertivas como esta: “o efeito da declaração (certeza) nascerá com o trânsito em julgado da 
sentença” (ASSIS, Araken de. op. cit., p. 22), nunca antes disso.
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necessidade de trânsito em julgado para que se publique anotação nesse sentido 

(do trânsito em julgado), a fim de propiciar ciência de terceiro. Porém, não se 

infere do dispositivo que qualquer anotação acerca de ações de nulidades 

vinculem-se, sempre, ao trânsito em julgado.

Também importa consignar que tal exigência de trânsito em julgado 

limita-se exclusivamente às ações de nulidade. E, para além das ações de 

nulidades servem as anotações previstas na Lei. Vale referir que no art. 59, da Lei 

n° 9.279/96, previu-se que “o INPI fará as anotações: (...) II - de qualquer limitação 

ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente” (mesma disciplina para as 

marcas, pelo art. 136 da Lei).766

Assim, é preciso imaginar se essas limitações de ônus podem ser 

produzidas numa ação de nulidade. E mais, se essa limitação de ônus pode ser 

concebida no âmbito de uma medida cautelar vincula à ação de nulidade.

Quanto à primeira questão, parece certo concluir que nada obsta — 

em contrário, se recomenda — que se proceda à anotação e publicação da 

decisão liminar de suspensão do registro, pois se trata de evidente ônus ou 

limitação (arts. 59 e 136 da Lei n° 9.279/96). Não é preciso aí qualquer medida 

cautelar incidental ou preparatória, bastando que se peça a providência contida 

numa demanda de nulidade, pois apenas se antecipa a anotação final própria do 

trânsito em julgado. Constará da anotação a ser publicada que o registro está 

liminar e provisoriamente suspenso.

Na Espanha se prevê “anotações cautelares” em ações que tenham 

“incidência registrai”, destacando, sobretudo, a proteção dos terceiros

766 Não se pode distinguir a publicação da anotação da simples anotação. A Lei não
faz essa distinção porque estabelece que, salvo específicas exceções, “Os atos do INPI nos 
processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua 
publicação no respectivo órgão oficial (art. 226, Lei n° 9.279/96).
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eventualmente interessados nos direitos questionados.767 Pois essas “anotações 

cautelares” em ações de incidência registrai, repita-se, podem e devem ser 

requeridas no âmbito próprio das ações de nulidades, nos limites indicados.

Aliás, mesmo fora do âmbito das ações de nulidade, sempre que 

houver pedido contraposto ao INPI para se declarar nulidade ou desconstituir 

direitos, é possível, como vem decidindo a jurisprudência “provimento liminar que 

determine ao INPI a publicação, na revista de propriedade industrial, da notícia de 

que as patentes em referência se encontram sob exame judicial e, ainda, que o 

objeto do referido processo seja citado como matéria pendente para exame de 

novos processos”.768

Quanto à eventual cautelar vinculada à ação de nulidade, não se 

imagina possível fora da hipótese antes mencionada, passível de ser deferida nos 

autos da própria ação de nulidade. Eventuais pretensões de restrição de dispor ou 

arresto também podem e devem ser atuadas por anotações publicadas, mas se 

vinculam a ações condenatórias ou executivas.

Por fim, vale esclarecer que as anotações não prejudicam a 

comercialização, pois os consumidores não têm acesso a tais informações (nem 

mesmo é intenção). A finalidade é advertir terceiros que pretendam, entre outros 

exemplos, estabelecer contratos sobre a marca ou patente questionada.769

767 RAMOS, Manuel Orteils e CUADRADO, Maria P. Calderon. La tutela judicial 
cautelar en el derecho espanol. Granada: Editorial Comares, 1996, p. 121; VILAR, Silvia Barona. 
Protección cautelar de las marcas y disenos industriales. Rivista di Diritto Industriale, ano LI, 
parte 1, 2002. p. 51.
768 TRF 2a R. -  AG 2000.02.01.016320-3 -  RJ -  3a T. -  Rei. Juiz Frederico Gueiros -  
DJU 23.04.2002.
769 GARCiA, Elena de la Fuente. El uso de la marca y  sus efectos jurídicos. Madrid: 
Marcial, 1999. p. 147.
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5.5 A NULIDADE DO REGISTRO NÃO SE SUBORDINA AO TRÂNSITO EM JULGADO

DA DECISÃO

No período anterior à vigência da previsão introduzida pela nova Lei 

de Patentes e Marcas, discutia-se na doutrina a possibilidade de concessão de 

qualquer liminar para suspender ou mesmo impedir provisoriamente o uso de 

registro já concedido pelo INPI. Os argumentos, mesmo hoje e inobstante a 

expressa previsão legal, ainda são invocados em doutrina e jurisprudência.

Teresa de Arruda Alvim W am bier sustentou que em razão do registro 

da marca ser atributivo da propriedade, quem o obtém junto ao INPI adquire a sua 

propriedade e, com ela, o direito de usá-la com exclusividade, até a caducidade ou 

a declaração de nulidade, por sentença transitada em julgado. Concluía a 

professora que “não é lícito, assim, pleitear em Juízo que alguém seja obstado de 

usufruir definitivamente da única conseqüência de um direito, salvo se este direito, 

por sentença transitada em julgado, deixar de existir”.770 Em reforço à tese, citava- 

se posição da jurisprudência no sentido de que “o registro de marca, como todo 

ato administrativo, goza de presunção de legalidade e somente cessam seus 

efeitos com a declaração de nulidade por sentença transitada em julgado”.771

Em sentido próximo, há quem repute “impossível o deferimento 

cautelar, ainda mais inaudita altera pars, de suspensão de propriedade, por falta 

de requisito por parte do requerente, essencial à obtenção da cautela, requisito 

esse nas mãos do titular do direito que se pretende limitar” (o título, logo o fumus

770 PINTO, Teresa de Arruda Alvim e PINTO, Nelson Luiz. Ação de anulação de
registro de marca e ação em que se pretende suspender o direito ao uso de marca. Revista de 
Processo, vol. 16, n° 62, abr/jun 1991, p. 251 e 252. Acerca da excepcionalidade da medida, 
conferir também GAMA CERQUEIRA, João da. Suspensão de efeitos das patentes de invenção na 
ação de nulidade, in RT 369/35.

771 PINTO, Teresa , op. cit., p. 257.

292



boni iuris).772 Há decisão judicial cassando liminar de suspensão de registro sob o 

fundamento de ausência de final “desfecho do litígio”.773

Essas posições têm raízes mais profundas do que pode indicar a 

primeira análise. O fato é que essas posições estão intimamente ligadas a 

algumas questões de fundo, baseadas, por exemplo, em posições como a de 

D in a m a r c o , para quem seria verdadeiro absurdo “pensar que toda sentença não 

passada em julgado tivesse eficácia imediata, ou que essa fosse a regra geral”.774

Ainda para D in a m a r c o  “o normal é que somente com a última 

palavra do Poder Judiciário a respeito possa ser imperativamente invadida a 

esfera de direitos das pessoas — seja para de lá ser retirado o bem pretendido 

pelo adversário, seja para impor-lhe a modificação jurídica não desejada”.775 Entre 

outras razões, também por isso levanta a doutrina os óbices apontados, como 

será mais bem abordado em seguida.

O fato é que não se pode perder de vista que a não concessão de 

liminar a uma parte é a concessão de vantagem à outra parte. Deve-se ter sempre

FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Propriedade Intelectual, Tutela Antecipatória 
Genérica e Específica. Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1996. p. 117.

773 PROCESSUAL CIVIL -  AGRAVO REGIMENTAL -  PROPRIEDADE INDUSTRIAL
-  Suspensão de decisão antecipatória de tutela que garantia o impedimento de uso, pela empresa 
titular, de marca regularmente registrada no INPI. Tratando-se de registros de marcas distintas, 
regularmente concedidos pelo órgão competente através de processos administrativos que 
tramitaram em paralelo e com ampla publicidade nos meios próprios, sem qualquer notícia, à 
época, de impugnações de parte a parte, mais prudente que se aguarde o desfecho do litígio em 
que se passou a discutir a questão anulabilidade de um deles. Suspende-se, assim, a decisão de 
primeiro grau que, antecipando a tutela pretendida pela titular de uma das marcas, impediu a outra 
de utilizar o seu próprio registro, a fim de evitar possíveis prejuízos à detentora da marca anulanda 
enquanto o direito de exclusividade alegado pela concorrente não for efetivamente reconhecido. 
Agravo regimental improvido. Decisão mantida. (TRF 2a R. -  AGA . 98.02.38672-3 -  RJ -  1a T. -  
Rei. p/ o Ac. Juiz Sérgio Feltrin Corrêa -  DJU 02.02.1999).

774 DINAMARCO, Cândido Rangel. Momento da eficácia da sentença constitutiva. 
Revista de Processo, v. 63. São Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 1991, p. 13.

775 DINAMARCO, Cândido Rangel. Momento da eficácia da sentença constitutiva, op. 
cit., p. 13.
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em conta o sacrifício do improvável em nome do provável.776 Também não se 

pode colocar sob o ônus da parte vitoriosa o tempo de julgamento dos recursos 

que só interessam à parte que sucumbiu, como explica M a r in o n i.777

No mesmo sentido T h e o d o r o  Jú n io r : “O que, entretanto, não se 

concebe é a indiferença da Justiça perante uma violação continuada do direito do 

titular da propriedade industrial, apenas porque ainda não se chegou à sentença 

de mérito transitada em julgado”.778 E o real titular da propriedade industrial pode 

estar figurando no pólo ativo de uma ação de nulidade de registro concedido em 

desacordo com as disposições da Lei n° 9.279/96; nulo, por isso.

A questão merece ser retratada sob quatro hipóteses distintas, 

embora intrinsecamente relacionadas em seus aspectos jurídicos: a) a ação de 

nulidade de registro com trânsito em julgado; b) a ação de nulidade de registro 

sem trânsito em julgado, na pendência de recurso sem efeito suspensivo; c) ação 

de nulidade de registro com antecipação de tutela concedida ou confirmada em 

sentença; d) antecipação de tutela em ação de nulidade de registro (suspensão 

dos efeitos).

Ricardo P inho anotou a repercussão da permissão na proteção ao direito marcário: 
“é preciso mencionar a hipótese de uma ação de contrafação de marca onde a antecipação de 
tutela deixe de ser concedida para, de imediato, compelir o réu a cessar a prática ilícita, sob o 
argumento que tal cessação ocasionaria danos ao réu. Ora, os danos que o réu eventualmente 
venha a sofrer com a concessão da medida não podem ser tomados em maior conta do que os 
danos que o autor -  legítimo titular do direito -  sofrerá caso a medida não seja concedida e, afinal, 
a ação seja julgada a seu favor” (PINHO, Ricardo. A antecipação de tutela nas ações em matéria 
de propriedade industrial, op. cit., p. 9).

777 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Antecipatória e Julgamento Antecipado. 5a.
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 195. Na Itália, C hiarloni informa que esta foi 
uma das razões que fizeram o legislador introduzir a regra da execução provisória, prevista no art. 
282 do Código de Processo: “(...) indirizzata (a reforma) ad evitare alia parte ivi vittoriosa l'attesa 
dei tempi ormai lughissimo per la defínizione dei giudizio di gravame (...)” (CHIARLONI, Sergio. 
Esecuzione provvisoria. In Prowedimenti urgenti per il processo civile. Pádua : Cedam, s.d., p. 
155)

778 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Painel sobre marcas, tutela jurisdicional da
propriedade industrial, Anais do V Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1985. p. 48.

294



No que se refere à antecipação de tutela em ação de nulidade de 

registro (suspensão dos efeitos), o debate perde um pouco o sentido com a 

previsão expressa da Lei n° 9.279/96. Com a previsão expressa devem ser 

sepultadas as restrições de doutrina e jurisprudência sobre a matéria. No que se 

refere à sentença de nulidade, o debate ainda resiste, como será visto adiante.

Por fim, é preciso notar que a eventual introdução de dispositivo que 

suprima a regra geral do efeito suspensivo da apelação, como já ocorre na Itália, 

de fato não altera o debate no que há de fundamental. Não se infere diferença 

entre as questões já postas ao processo brasileiro quanto à eficácia da sentença 

declaratória pendente de recurso sem efeito suspensivo — a partir da segunda 

instância — e, em eventual mudança, a antecipação desse debate já para a 

primeira instância. Toda essa discussão envolve as mesmas premissas e, por esta 

razão, pedem as mesmas conclusões.

5.6 A SENTENÇA DA AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO OU PATENTE É

PROVISORIAMENTE EXECUTIVA

Desde a vigência da Lei n° 10.352, de 2001, a apelação interposta 

em face de sentença que confirmar antecipação de tutela terá efeito meramente 

devolutivo.779 Assim, se na sentença da ação de nulidade de registro houver 

confirmação de eventual suspensão antecipada, a apelação será recebida apenas 

no efeito devolutivo. Entretanto, como não houve trânsito em julgado, haveria 

“execução provisória” da sentença de nulidade de registro.

Tal não provocará maiores questionamentos porque continuará a 

valer a suspensão dos efeitos do registro, livre de certa polêmica ante a previsão

779 Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no
entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: (...) VII - confirmar a 
antecipação dos efeitos da tutela.
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específica e expressa da Lei n° 9.279/96. No entanto, e como já foi assinalado, 

pouco ou nenhuma diferença há entre uma suspensão de registro (antecipação de 

declaração ou de constituição, para alguns) e decisão em ação de nulidade 

atacada por recurso sem efeito suspensivo.780

Enfim, suspensão de registro e execução provisória (quer em 

primeiro, quer em segundo grau) têm exatamente as mesmas premissas jurídicas. 

Aos que não aceitam as declarações e constituições sumárias há dois argumentos 

básicos: (01) certeza provisória não é certeza e (02) não se antecipa sendo 

inexistente futura execução.781

Lucon ressalta com razão que o certo mesmo seria falar em efeito obstativo, pois 
não se suspende algo não estava fluindo (LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Efeitos imediatos 
da decisão e impugnação parcial e total, in Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. Coord. 
Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim, Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000. n° 2, p. 527).

781 Calmon de Passos diz que “quanto à pretensão constitutiva, nela é impensável a
tutela preventiva, visto como exercitar-se pretensão constitutiva é asseverar-se a existência de 
uma relação jurídica, que não está controvertida, a par da afirmativa da existência de um fato que 
incide sobre essa relação jurídica, modificando-a em sua existência, em sua validade ou eficácia”, 
para depois concluir que “o campo quase exclusivo de incidência da tutela preventiva é, em 
verdade, o da pretensão condenatória” (CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Parecer dado à 
Companhia de Seguros Aliança da Bahia, em dezembro de 1985, informação obtida via Internet). 
Esta é a mesma explicação que apresenta Rodolfo de Camargo Mancuso  para restringir a
antecipação de tutela às demandas condenatórias: "Por fim, queremos aludir à circunstância de 
que, se os efeitos (da tutela pretendida) é que ficam antecipados, o bom senso sinaliza -  malgrado 
o silêncio da lei -  que tal deva ocorrer, no processo de conhecimento, em ações condenatórias, ou 
seja, onde possa existir um ‘comando’ que comporte antecipação (=ações de prestação, positivas 
ou negativas). É que, com relação às (des) constitutivas, elas promovem ‘automaticamente’ a 
alteração do statu quo ante (v.g. quando rescindem um contrato ou anulam casamento) e assim 
esbarrariam no ‘requisito negativo’ constante do parágrafo 2o do artigo 273: não pode haver 
antecipação se ‘houver perigo de irreversibilidade’. Já as declaratórias não têm comando, valem 
como preceito na medida em que apenas eliminam situação de incerteza (artigo 4o CPC), de sorte 
que nelas não se perscruta o que poderia vir a ser antecipado ou qual situação de urgência poderia 
ser historiada". (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Reforma do Código de Processo Civil. São 
Paulo : Saraiva, 1996, p. 184.). Disso também não dissente J. E. S. Frias , magistrado do Mato 
Grosso do Sul, que julga impossível a antecipação em ações declaratórias e constitutivas, em 
razão de não admitirem execução (FRIAS, I. E. S. Tutela Antecipada em Face da Fazenda Pública. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 728, p. 72-77). ORIONE NETO (op. cit., p. 118) e João Batista 
LOPES (Antecipação da tutela e o artigo 273 do CPC, Revista dos Tribunais, v. 729, 1996, p. 68) 
não vêem como possível a antecipação de declaração ou constituição porque, para estes, certeza 
provisória simplesmente não é certeza. Araken de Assis diz que “o efeito da declaração (certeza) 
nascerá com o trânsito em julgado da sentença” (ASSIS, Araken de. op. cit., p. 22), nunca antes 
disso. Batista Lopes  defende que “a antecipação da tutela não se harmoniza com a finalidade da 
ação declaratória e não se ajusta à natureza da ação constitutiva” (LOPES, João Batista. O Juiz e 
a Tutela Antecipada. Tribuna da Magistratura, Caderno de Doutrina, n° 17, jun./1996). Arruda Alvim 
é enfático ao asseverar que é “manifestadamente injurídica uma cautelar, antecipando uma
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Quando se trata de execução provisória em sentença declaratória e 

constitutiva o debate, fundamentalmente, repete esses argumentos, resumidos por 

Chiovenda: “a sentença declaratória não pode munir-se de execução provisória, 

pois não tende por si à execução; nem, de outra parte, a certeza jurídica pode ser 

provisória”.782 A regra maior é a seguinte: "um accertamento (declaração) o é 

definitivo o non è tale: ed analogo discorso vale per le sentenze costitutive”783

Basicamente por essas mesmas razões, depois de muito debate, 

atualmente a maioria da doutrina italiana repudia a hipótese da execução 

provisória da sentença executiva (ex art. 186 quater)784. Proto Pisani é dos poucos

eficácia, que somente poderia decorrer da sentença final, se fosse a ação respectiva julgada 
procedente, e, ainda, quando do respectivo trânsito em julgado” (ARRUDA ALVIM, J. M. Coleção 
Estudos e Pareceres de Direito Comercial. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1995, p. 213). O 
debate em torno da nova lei sobre enjuiciamento civil espanhola era majoritariamente orientado a 
confirmar a opção legislativa de prever a cautelar vinculada apenas ao processo condenatório 
(GIMÉNEZ, Ignacio Díez-Picazo. Planteamiento, sistema e caracteres dei borrador de anteproyecto 
de Ley de Enjuiciamiento Civil, Jornadas nacionales sobre el Anteproyeto de Ley de Enjuiciamiento 
Civil, 7 a 10 de octubre de 1997. Ponencias, Murcia, p. 43. Há interpretações críticas à previsão 
que apontam para a adoção de cuatelares antecedentes às declaratórias e constitutivas. Conferir 
ORTELLS RAMOS, Manuel. Las medidas cautelares. Análisis crítico del del borrador de 
anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, Jornadas nacionales sobre el Anteproyeto de Ley de 
Enjuiciamiento Civil, 7 a 10 de octubre de 1997. Ponencias, Murcia, p. 546. Sobre a polêmica no 
âmbito da propriedade industrial, PÉREZ DAUDi, Vicente. El anteproyecto de L.E.C. y las medidas 
cautelares em el proceso de propriedad industrial. In PICÓ y JUNOY, Joan. Presente u futuro dei 
Proceso Civil. Barcelona: JM Bosch editor, 1998. p. 721 e 722).

782 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Trad. Paolo
Capitanio. Campinas: Book Seller, 1998. p. 293.

783 CONTE, Riccardo. La tutela del diritto di credito tra prowedimento d’urgenza e
ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. Giurisprudenza Italiana, parte 1, n.2, 1996. p. 358. Com 
argumentos próximos, RAGONE, Álvaro J. D. Pérez. Sentencia antecipada..., p. 272. E também: 
NAZZINI, Renato. La provvisoria esecutività della sentenza di revoca del fallimento. 
Giurisprudenza Italiana, ano 149,1997.

784 Citando boa parte da doutrina, embora manifeste discordância, CONTE, Riccardo.
La tutela dei diritto di credito tra prowedimento d’urgenza e ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. 
Giurisprudenza Italiana, parte 1, n.2, 1996. p. 35. Também indicando ampla doutrina e 
jurisprudência contrárias à execução provisória em sentença declaratória e constitutiva
IMPAGNATIELLO, Gianpaolo. La provvisoria esecutorietà delle sentenze costitutive. Rivista 
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, ano XLVI, 1992. p. 63 a 66. O Código de Processo 
uruguaio limitou a possibilidade de execução provisória às sentenças condenatórias. Mesmo 
quando houver cumulação de ações condenatórias com declaratórias ou constitutivas, tem 
entendido a doutrina uruguaia que “no procede a ejecución provisoria parciar (MINVIELLE, 
Bernadete. Reflexiones sobre la ejecución provisional de la sentencia de primera instancia. 
Revista Uruguaya de Derecho procesal, 1,1996. p. 697).
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que acertadamente reputa possível a “execução provisória” de todas as 

sentenças.785

Mas não há razão para que se acompanhem por aqui as conclusões 

da doutrina italiana.

É claro que no âmbito nas ações declaratórias e constitutivas não se 

pode falar execução propriamente. Execução stricto sensu é matéria própria para 

as ações condenatórias, até por disposição expressa do Código de Processo Civil 

(Art. 584. São títulos executivos judiciais: I - a sentença condenatória proferida no 

processo civil).

Quando se fala em execução provisória em ações declaratórias e 

constitutivas, portanto, quer-se falar em execução imprópria ou mesmo em mera 

eficácia dessas decisões antes do trânsito em julgado.786 Exatamente a mesma 

eficácia e execução imprópria que estão presentes em antecipações de tutela 

nessas ações declaratórias e constitutivas. Não de outra coisa se trata quando se 

suspendem efeitos do registro ou patente (v. item 5.3.4).

Assim, não valem os argumentos que reputam inviável a execução 

provisória de sentença declaratória ou constitutiva ante o fato de estas sentenças 

serem insuscetíveis de “execução”.787 A execução para as sentenças declaratórias 

e constitutivas, numa linguagem tecnicamente mais adequada, significa atuação, 

produção de efeitos que lhe são próprios ou execução imprópria.

785 PISANI, Andrea Proto. La nuova disciplina del processo ordinário di cognizione di
primo grado e d’appello. II Foro Italiano, 1991, V, c. 305.

786 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Eficácia das decisões e execução provisória.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 372.

787 Entre outros, CHIARLONI, Sergio. Esecuzione provvisoria. In Prowedimenti urgenti
per il processo civile. Pádua : Cedam, s.d., p. 157.
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Assim deve ser entendida, portanto, a execução provisória da ação 

de nulidade de registro, inegavelmente possível.

Noutra ponta, não se pode afirmar a existência de uma restrição de 

ordem lógico-jurídica (certeza jurídica não pode ser provisória; não se constitui 

provisoriamente). Primeiro porque a certeza pode ser sim provisória, pois se trata 

apenas de uma certeza de grau inferior para D it t r ic h ;788 segundo porque não há 

razão para se admitir “condenação provisória” e não “declaração provisória”; 

terceiro porque é possível atribuir conseqüências jurídicas às declarações e 

constituição independetemente do trânsito em julgado, mesmo que se reconheça 

inexistente qualquer “certeza”. Trata-se de atribuir conseqüências a um
■70Q

reconhecimento provisório de uma situação jurídica de vantagem .

É como explicava L ie b m a n : “De fato, todos os efeitos possíveis da 

sentença (declaratório, constitutivo, executório) podem, de igual modo, imaginar- 

se, pelo menos em sentido puramente hipotético, produzidos independentemente 

da autoridade da coisa julgada, sem que por isso se lhe desnature a essência”. E 

mais adiante: “A coisa julgada é qualquer coisa mais que se ajunta para aumentar- 

lhes a estabilidade, e isso vale igualmente para todos os efeitos possíveis da 

sentença”.790

Não faz sentido, portanto, ligar a eficácia das sentenças declaratórias 

e constitutivas ao trânsito em julgado. Superada está a relação já se fez entre 

eficácia da decisão e coisa julgada. Não se confundem, embora possam 

eventualmente coincidir. E, decorrência dessa mesma constatação, é certo dizer

788 DITTRICH, Lotario. II Proccedimento d’Urgenza in “Nuovo Processo Cautelar”, a
cura de Giuseppe Tarzia. Padova : Cedam, 1993, p. 199.

789 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Eficácia das decisões e execução provisória.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 286.

790 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. Rio de Janeiro:
Forense, 1981. p. 19-20.
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que a “imutabilidade das decisões e executoriedade não se confundem”, de igual 

forma.791

Parte da doutrina reticente à eficácia de decisões constitutivas e 

declaratórias antes do trânsito em julgado sustenta que a exceção à regra deve se 

dar por expressa disposição legal.792 Assim, mesmo admitindo-se válidos os 

óbices apontados, a sentença de nulidade de registro tem eficácia antes do 

trânsito em julgado. É que a Lei n° 9.279/96 autoriza expressamente a suspensão 

do registro, tornando impensável restringir a eficácia dessa mesma “nulidade 

provisória” depois da sentença ou, o que é mais grave, em decisão confirmada em 

segundo grau sujeita a recurso sem efeito suspensivo. Enfim, seria no mínimo 

contraditório, reconhece Lu c o n , numa mesma situação fática admitir-se, de um 

lado, decisão proferida em cognição sumária antecipando os efeitos de um 

(eventual) provimento constitutivo futuro e, de outro, não se admitir a execução 

provisória do próprio provimento constitutivo.793

De toda a forma, é difícil imaginar que uma disposição legal possa 

romper com a premissa tida como óbice a eficácias declaratórias e constitutivas 

antes do trânsito em julgado. Algo como: a certeza só poderá ser provisória 

quando assim expressamente ditar a Lei. A sentença de interdição 

independetemente do trânsito em julgado, tanto no Brasil como na Itália, é prova

791 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Efeitos imediatos da decisão e impugnação
parcial e total, in: Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. Coord. Eduardo Pellegrini de Arruda 
Alvim, Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 
514-515.

792 DINAMARCO, Cândido Rangel. Momento da eficácia da sentença constitutiva.
Revista de Processo, v. 63,1991. p. 12.

793 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Eficácia das decisões e execução provisória.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 378. Cuonzo e Valenti advertem que é até mesmo 
intuitivo que relatividade do grau de certeza não se vincula apenas à decisão sumária, mas a todas 
as decisões não cobertas pela coisa julgada. CUONZO, Gabriele; VALENTI, Roberto. 
Prowedimenti di urgenza e tutela dichiarativa: le azioni di accertamento ex articolo 700 C.P.C. nelle 
controversie relative a diritti di proprietà industriale. Rivista di Diritto Industrale. n° 3,1997, p. 82.
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que não há uma incompatibilidade lógica absoluta entre sentença constitutiva e
~ . # . 7Q4execução provisória.

Certo seria admitir que a lei possa criar os óbices à produção de 

eficácia antes do trânsito em julgado, como já ocorre no ordenamento brasileiro.795 

Mas aí a decisão estará à margem de dogmas processuais, adstrita unicamente à 

opção legislativa.796 E mais: essa opção não estará restrita às decisões 

constitutivas e declaratórias, mas também poderá subordinar as próprias ações 

condenatórias à limitação.

Em conceito próximo, M a r in o n i imagina hipóteses, 

independetemente da opção legislativa, em que não se pode admitir a produção 

de efeitos por sentenças declaratórias e constitutivas; isso “em virtude da natureza 

do direito material que está sendo tutelado”. Cita como exemplo “as causas

CONTE, Riccardo. La tutela dei diritto di credito tra prowedimento d’urgenza e 
ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. Giurisprudenza Italiana, parte 1, n .2 ,1996. p. 359.

795 É exemplo disso a questão da anulação de casamento (Lei 6.015/73, art. 100, § 2o. 
As sentenças de nulidade ou anulação de casamento não serão averbadas enquanto sujeitas a 
recurso, qualquer que seja o seu efeito). Em relação ao registro de imóveis, ao cancelamento 
também se exige expressamente o trânsito em julgado (Lei 6.015/73, art. 250. Far-se-á o 
cancelamento: I - em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado).

796 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Eficácia das decisões e execução provisória. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 375, 378 e 379.
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relativas ao estado e à capacidade das pessoas”.797 Aliás, tal óbice constava da 

proposta original de reforma do art. 520 do CPC.798

C h ia r lo ni não vê problema em proceder a uma interpretação 

articulada do processo com o direito material, concluindo por resultados diferentes 

para os diversos tipos de sentenças declaratórias e constitutivas. Para o autor 

italiano é preciso ter em conta parâmetros concretos como, por exemplo, 

“disponibilidade e indisponibilidade de direitos, efeitos perante terceiros, conflito de 

valores entre estabilidade e justiça, ideologia dominante na sociedade civil acerca 

de bens fundamentais como a família ou certas categorias de direitos 

absolutos”.799

Quanto à tese, é preciso ter certo cuidado. Primeiro, porque aceitá- 

las pode significar adesão à boa parte dos argumentos que sustentam a 

inviabilidade geral de produção de efeitos nas sentenças de declarações e

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Antecipatória e Julgamento Antecipado. 5a. 
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 195. Nesse mesmo sentido: “O juiz não poderá, 
por certo, decretar ‘provisoriamente’ o divórcio do casal, na hipótese dos arts. 35 e 36 da Lei 6.515, 
de 26.12.77, enquanto o pedido de conversão se processa. Se o fizer, no entanto, vindo a 
demanda de divórcio a ser improcedente, qual a situação do filho porventura havido pelo cônjuge 
‘provisoriamente’ divorciado, com outrem, no período de vigência da liminar? Devemos tê-lo como 
filho natural, ou adulterino? No domínio da jurisdição cautelar, é apropriado, por exemplo, ordenar- 
se (eficácia mandamental) que os cônjuges que tenham decretada sua separação de corpos, 
afastem-se um do outro, interrompendo o convívio matrimonial, mas é impossível ordenar que o
casamento se desfaça temporariamente” (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Comentários ao
código de processo civil. Porto Alegre: Lejur, vol. 11, p. 122). Assim na legislação italiana, ao criar 
disciplinas diferenciadas para o momento da eficácia das sentenças divórcio e falência, por 
exemplo (CHIARLONI, Sergio. Esecuzione prowisoria. In Prowedimenti urgenti per il processo 
civile. Pádua : Cedam, s.d., p. 159).

798 Sobre o tema, conferir SOARES, Rogério Aguiar Munhoz. A segunda etapa da
reforma processual civil e a questão da supressão do efeito suspensivo do recurso de apelação. 
Revista de Direito Processual Civil. Curitiba: Ed. Genesis, V. 25, 2002, p. 562 e seguintes.

799 CHIARLONI, Sergio. Esecuzione prowisoria. In Prowedimenti urgenti per il
processo civile. Pádua: Cedam, s.d., p. 159. Com essas premissas, concluir o autor italiano: “se 
1’indagine ci dovesse portare a concludere, poniamo, che uma sentenza di risoluzione di um 
contratto di somministrazione è per sua natura immediatamente efficace, mentre uma sentenza di 
disconoscimento di paternità diventa efficace solo com il passaggio in giucato, vivaddio, non çi 
sentiremo a disagio per questo" (CHIARLONI, Sergio. Esecuzione prowisoria. In Prowedimenti 
urgentiperil processo civile. Pádua : Cedam, s.d., p. 159).
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constituições não revestidas de coisa julgada. Segundo, porque há muito tempo se 

aceita a “constituição provisória da interdição”, como foi observado.

No que se refere à eventual restrição ao momento da eficácia destas 

ações tendo em conta os efeitos perante terceiro, é difícil imaginar óbices técnicos 

intransponíveis.800 Ademais, especificamente para a nulidade de registro, a 

suspensão ou nulidade provisória estará muito mais a preservar interesse de 

terceiros.

Também é preciso questionar se esta “interpretação articulada do 

processo com o direito material”, tratada por C h ia r lo n i, será procedida ope iudicis 

ou ope /eg/s.801 O certo mesmo é que a limitação se dê apenas por opção 

legislativa, pois, no mais, essa interpretação articulada do processo com o direito 

material há de ser feita pelo juiz na hipótese concreta.

Mas o certo é que, mesmo se admitindo que as ações de estado não 

podem ser objeto de antecipação de tutela, em tese no mínimo discutível, tal não 

diz respeito à impossibilidade de constituição ou declaração sumárias. Não aceitar 

o “divórcio provisório”, para usar o exemplo do Prof. Ovídio Baptista da S ilva , não 

significa rejeitar a hipótese da desconstituição provisória de registro de marca 

comercial, por óbvio.802

Ademais, embora o processo não tenha relação com eventual opção 

legislativa de apartar das constituições e declarações sumárias direitos por sua 

particular natureza, o certo é que as objeções articuladas pelo Prof. Ovídio podem 

ser repetidas em face das decisões transitadas em julgados que ainda não tiveram

800 No mesmo sentido de C hiarloni, tratando especificamente do direito falimentar e 
citando autores com esta posição: NAZZINI, Renato. La prowisoria esecutività delia sentenza di 
revoca dei fallimento. Giurisprudenza Italiana, ano 149,1997, p. 708.

801 Sobre os dois sistemas, conferir LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Eficácia das 
decisões e execução provisória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 383 a 386.

802 Em sentido próximo ao texto CARREIRA ALVIM, J. E., Tutela específica das 
obrigações..., 2a. edição, op. cit., p. 111.
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esgotada a possibilidade de serem desconstituídas por ações rescisórias. 

Remanesceria a dúvida suscitada pelo autor gaúcho quanto ao “divórcio 

provisório” com validade apenas no período de vigência da sentença que depois 

viesse a ser desconstituída. E pelo que consta, não há por aí ninguém 

subordinando a eficácia da decisão em ação declaratória e constitutiva ao decurso 

de prazo da ação rescisória, para não falar em eventual ação declaratória de 

inexistência da relação jurídica processual, como vem se admitindo há algum 

tempo.

Mas o importante que essas limitações estarão sempre fixadas 

substancialmente, pois processualmente não há qualquer limitação. O tema, 

enfim, é alheio ao direito processual.

5.7 Suspensão de registro concedida ou confirmada em sentença

PARA DAR EFICÁCIA À NULIDADE DO REGISTRO NO CURSO DA APELAÇÃO

Nesta tese já se concluiu que a sentença numa ação de nulidade de 

registro ou patente é passível de “execução” provisória. Entretanto, como foi 

vetado o fim da generalização do efeito suspensivo da apelação, essa execução 

provisória continua subordinada, no mínimo, ao julgamento em segunda instância.

Apesar do veto referido, a reforma (Lei n° 10.352/2001) avançou para 

retirar o efeito suspensivo nas apelações interpostas em face de sentença que 

tenham confirmado antecipação de tutela.803 Mais uma razão para se cogitar de 

suspensão do registro ou patente em sentença.

803 Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no
entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: (...) VII - confirmar a 
antecipação dos efeitos da tutela.
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Quando se fala em antecipação de tutela concedida na sentença, há 

quem imagine que isso não seria possível em razão de representar pretensa burla 

ao efeito suspensivo da apelação.804 A despeito de autorizadas vozes rejeitarem a 

hipótese, parece que a conclusão correta é mesmo admitir a tutela antecipada na 

sentença. É possível sim, não concedida antes, a suspensão dos efeitos os 

registro ou patente na sentença de nulidade.

Até porque é inequivocamente contraditório aceitar antecipação de 

tutela e sujeitar à decisão final ao duplo grau com efeito suspensivo. A regra geral 

do efeito suspensivo da apelação é corolário direto do princípio da segurança 

jurídica.805 Com esse efeito suspensivo quer-se sujeitar a interferência em esfera 

jurídica alheia à confirmação da decisão pelo tribunal. No entanto — aí a 

contradição —, aceita-se que a interferência em esfera jurídica alheia se dê em 

liminar satisfativa, inclusive inaudita alter pars. É certo que a antecipação de tutela 

sujeita-se a requisitos próprios, mas parece inegável que a admissão de 

provimentos liminares satisfativos no mínimo questiona a razão de ser do efeito 

suspensivo da apelação.806 Aliás, parece que isso foi constatado pelo legislador na 

redação outorgada ao inciso VII, do art. 520, em vigência desde a Lei 

10.352/2001.

Portanto, sustentar que a antecipação de tutela em sentença é 

inadmissível sob o argumento de burla ao efeito suspensivo é, a um só tempo, 

reputar inviável a liminar antecipatória em momento próximo à sentença e, em

804 Nesse sentido CALMON DE PASSOS, J. J. Inovações no código de processo civil. 
Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 29 e 30; MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Tutela 
antecipada. São Paulo: Ed. Oliveira Mendes, 1998, p. 559 e 560; ASSIS, Araken de. Antecipação 
de tutela. In: Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, 
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 29. Com outros argumentos NERY JUNIOR, 
Nelson. Atualidades sobre o processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 58.

805 Sobre o tema SILVA, Juridição e execução ..., op. cit., p. 07 e ASCENSÃO, José de 
Oliveira. O Direito: introdução e teoria geral. 2. ed. Lisboa: Fundação Calomte Gulbenkian, p. 168.

806 Com argumentos próximos BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e 
tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 347 e 
348.
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última análise, em qualquer momento da instrução, em especial a partir da 

vigência do atual inciso VII, do art. 520.

É preciso dizer, aliás, que em nome da segurança jurídica não há 

momento melhor à antecipação de tutela do que na própria sentença, quando já 

se transcorreu toda a instrução processual. Com argumentos próximos, o certo é 

que a doutrina majoritariamente admite a antecipação de tutela na sentença (ou 

quando da sentença).807

Assim, repita-se, não concedida a suspensão do registro (tutela 

antecipada) liminarmente, é possível, preenchidos os requisitos próprios, a 

concessão de tutela antecipada em sentença de nulidade de registro ou patente.

Dúvida subsiste em relação aos aspectos recursais atinentes à 

matéria. É esse aspecto recursal que leva M a r in o n i a concluir que a antecipação 

de tutela pode ser proferida no momento da sentença, mas em ato apartado, a 

autorizar a impugnação da “interlocutória” por agravo de instrumento.808 Boa parte 

da doutrina entende que o recurso a ser interposto em face da sentença proferida 

com antecipação de tutela é mesmo a apelação.809 Nesse caso, a antecipação

Entre outros, LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 
São Paulo: Saraiva, 2001, p. 76; SANTOS, Emane Fidélis dos. Antecipação da tutela satisfativa na 
doutrina e na jurisprudência. In: Revista de Processo, 96:56; CASTELO, Jorge Pinheiro. Tutela 
antecipada. São Paulo: LTr, 1999, vol. I, p. 554 e 555; FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 
à novíssima reforma do CPC: Lei 10.444, de 07 de maio de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
p. 99 e 100. Posição também consagrada em jurisprudência, conforme julgados do STJ: Resp. n° 
279.251/SP, Rei. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, STJ, 4a Turma, un., DJ 30.04.01, p. 138; Resp. 
n° 299.433/RJ, Rei. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, STJ, 4a Turma, un., DJ 04.02.02, p. 381.

808 MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação da tutela na reforma do processo civil. 
São Paulo: Malheiros Editores, 1996, p. 61. No mesmo sentido AMARAL, Júlio Ricardo de Paula. 
Tutela antecipatória. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 146.

809 FERREIRA, William Santos. Tutela antecipada no âmbito recursal. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 298; NERY JR., Nelson. Princípios fundamentais -  teoria geral dos 
recursos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 91; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. 
Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência. São Paulo: Malheiros Editores, 
1998, p. 347 e 348; ZAVASKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 
112; CALMON DE PASSOS, J. J. Inovações no código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 
1995, p. 29; COSTA, José Rubens. Alterações no processo de conhecimento. In: Reforma do 
código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 333; BORTOWSKI, Marco Aurélio Moreira. 
Apelação cível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 136 a 138.
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(assim como a sentença) poderia ser suspensa com fundamento no § único do art. 

558 do CPC.810 É a opção que parece tecnicamente mais correta. No entanto, 

como o agravo de instrumento é interposto diretamente no Tribunal, incidiriam os 

problemas próprios do tempo entre a interposição e subida dos autos, mas aí 

valeria a disciplina da tutela antecipada recursal ou mesmo, como preferem 

alguns, a situação se resolveria por meio de medidas cautelares para “outorgar 

efeito suspensivo”.

Também é preciso ressaltar, para os casos da suspensão de registro 

representar um minus em relação à nulidade do registro ou patente, que “apenas 

com relação ao que for objeto de ‘antecipação’ é que a eficácia imediata é 

liberada, afastando o efeito suspensivo do recurso; os demais capítulos da 

sentença não abrangidos pela antecipação restam suspensos”.811

5.8  NÃO É POSSÍVEL INIBITÓRIA ANTECIPADA DE USO DE MARCA OU PATENTE EM

AÇÃO DECLARATÓRIA OU CONSTITUTIVA

Já foi referida passagem de Ma r in o n i em que o professor defende 

que nas ações de nulidade de registro possa ser possível uma liminar inibitória do 

uso em face do demando.812 Entretanto, tal não parece possível. Primeiro, porque

FERREIRA, William Santos. Aspectos polêmicos e práticos da nova reforma 
processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 93.

811 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Execução imediata da tutela específica. Revista
de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 108. p. 57 e 58.

812 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória, cit., p. 165. É revelador notar que
noutra passagem da obra, Marinoni assevere: “A distinção entre prevenção e cautela, se realizada 
no direito italiano, poderia inviabilizar a tutela inibitória sumária atípica na própria ação declaratória; 
talvez por isso, ou seja, para não se construir uma teoria contra as próprias necessidades da vida, 
é que a doutrina italiana tenha se mantido calada sobre o assunto”, (op. cit., p. 209). Já em outro 
trecho, Marinoni reconhece que no curso de uma ação ressarcitória, temendo-se a repetição de 
atos danosos, o autor deverá propor uma ação inibitória autônoma, não sendo possível, por isso, 
apenas pedir uma inibitória sumária no âmbito da própria ressarcitória (op. cit., p. 206). Portanto, 
dúvida não pode haver que no Brasil, “onde está consagrada a atipicidade das tutelas
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a suspensão do registro é mesmo nulidade antecipada. Com a liminar o registro é 

declarado provisoriamente nulo e assim deve ser tido pelo INPI até ulterior decisão 

(v. Item 5.3). E essa decisão, para ter a eficácia e utilidade, no mais das vezes, 

prescinde de qualquer outra demanda cumulada. Resolve-se em si mesma.

Segundo, é preciso deixar claro que não é possível antecipar tutela 

inibitória no âmbito de ação declaratória ou constitutiva. Aliás, não é possível 

antecipar inibitória em outra ação que não seja também inibitória.

Como diz Ovídio Baptista da S ilva : “Ora, se o juiz pode antecipar a 

tutela, para ‘determinar as providências que assegurem o resultado prático 

equivalente ao adimplemento’, então é sinal evidente de que a futura sentença de 

precedência terá, necessariamente, o efeito antecipado”. Isso porque 

simplesmente “o juiz não poderá tê-lo tirado do nada”.813 Além do que essa 

necessária coincidência de objeto do provimento antecipado e final se impõe pela 

“imperiosidade da observância da regra de correlação entre a sentença e a 

demanda, representada no direito positivo pelos artigos 128 e 460 do Código de

mandamental final e antecipada” (op. cit., p. 209), não se deve confundir prevenção com cautela e 
se aceitar inibitória sumária em ação declaratória ou mesmo ressarcitória!

813 SILVA, Ovídio Baptista da. Curso de Processo Civil, v. 2. Porto Alegre: Sérgio
Antonio Fabris Editora, 1993, p. 152. No mesmo sentido: “Não se pode ‘antecipar’ algo que de 
antemão já se sabe que será impossível obter em caráter definitivo” (DINAMARCO, Cândido 
Rangel. A reforma do código de processo civil. 2. ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 140); “se 
entre o pronunciamento final e pedido inicial deve haver congruência, correlação, não se admite a 
antecipação de efeitos não contidos na pretensão deduzida pelo autor a título de tutela definitiva. O 
limite da antecipação é o próprio provimento satisfativo final favorável ao autor. Mais do que isso, 
não pode o juiz conceder antecipadamente” (BEDAQUE, Tutela Cautelar e Tutela Antecipada, op. 
cit., p. 355). Na Itália: TOMMASEO, I provvedimenti d’urgenza, op. cit., p. 243; “Ampio è purê il 
dibattito sviluppatoso ir> dottrina che há correttamente posto in risalto il fato che la possibilità di 
emanare in via cautelare una condanna ad una prestazione infungibile resta condizzionata dalla 
risoluzione dei dubbio sulla possibilità di emanare sentenze di condanna ad una prestazione 
infungibile” (SAMORl, Gianpiero. La tutela cautelare dichiarativa. Rivista Trimestrale di Diritto e 
Procedura Civile, n° 38., 1995, p. 968). Na jurisprudência: Guarulhos. Primeiro Tribunal de Alçada 
Civil de São Paulo. Agravo de Instrumento n 730.951-5 -  10 Câmara. Relator: Juiz Paulo 
Hatanaka. -  1. abr. 1997. Admitindo provimento antecipatório que não possa ser confirmado em 
sentença, SANTOS, Ernani Fidelis dos. Novíssimos Perfis do Processo Civil Brasileiro. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1999, p. 28.
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Processo Civil”.814 No âmbito de um pedido final formulado em ação de nulidade, 

viola a regra da correlação uma inibitória sumária.

E como será visto que a declaração se esgota em si mesma, não se 

prestando à imposição de preceito ou ordem, não é possível conceber uma 

“inibitória sumária autônoma”, no âmbito de uma ação de nulidade de registro (v. 

item 6.1). Esse é um equívoco clássico da doutrina italiana que o processo civil 

brasileiro não está autorizado a reproduzir. Diferentemente do modelo italiano — 

reticente em aceitar uma inibitória final com eficácia fora da classificação trinária 

—, o Brasil há algum tempo tem à disposição todo o sistema do art. 461 do CPC, 

“concebido com sábia flexibilidade” para agasalhar tanto demandas executivas 

como mandamentais.815

E aí vale o questionamento de T a l a m in i: “como, então, sustentar a 

viabilidade de uma tutela antecipada, em ação declaratória, que ‘iniba’ a conduta 

contrária à declaração perseguida, se o provimento final não é impositivo de uma 

abstenção?”816

Afora as indicadas questões de ordem técnica, o certo é que essa 

inibitória sumária autônoma traz um insuperável problema de ordem prática. Como 

é inegável que a sentença de uma ação de nulidade de registro não contém ordem 

ao demandado ou mesmo coerção, essas eficácias concedidas em antecipação 

não poderiam ser confirmadas, dando lugar à mera declaração de nulidade final, 

em verdadeira evolução in pejus. Não por outra razão, Ra p is a r d a  observa que é 

na inibitória final que se deve buscar o limite da inibitória sumária.817

814 DINAMARCO, Cândido. A reforma do Código de Processo Civil, op. cit. P. 142.

815 SILVA, Ovídio Baptista da. Curso de Processo Civil, v. 1. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editora, 1993, p. 126.

816 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. 2a. 
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 153.

817 RAPISARDA, Cristina. Profili delia tutela civile inibitória. Pádua: Cedam, 1987. p. 
156 e 157.
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R icardo P inho , tratando da ordem liminar de abstenção de uso de 

marca em ação de nulidade de registro, sustenta com razão que: “a hipótese não 

autorizaria a concessão da tutela antecipada porque o pedido, nas ações de 

nulidade, não é enunciado no sentido de compelir o réu a abster-se do uso de 

marca indevidamente registrada (...), mas, isto sim, no sentido de obter-se a 

decretação da nulidade de tais títulos”.818

Enfim, não é possível cogitar de uma medida inibitória sumária solta 

num procedimento de nulidade de marca ou patente. Aceitar a hipótese é o 

mesmo que conceber uma antecipação de soma em dinheiro (tutela antecipada 

em ação condenatória) no âmbito de uma ação de nulidade de registro. 

Tecnicamente não há diferença entre uma hipótese e outra, pelo que ambas 

devem ser refutadas.

5.9 A SUSPENSÃO DO REGISTRO NÃO IMPLICA A INIBITÓRIA DO USO. A

NECESSIDADE DE CUMULAÇÃO

No âmbito de uma ação de nulidade, como restou demonstrado, não 

é possível uma inibitória antecipada, capaz de inibir o uso da marca ou patente 

pelo demandado nessa ação de nulidade. A questão é saber, então, se a simples 

suspensão do registro (ou mesmo nulidade final) seria suficiente à inibição do uso 

pelo demandado.

A questão é fundamental, pois quase sempre o demandado em ação 

de nulidade, além de ter um registro ou patente que se inquina de nulidade, faz 

uso dessa marca ou patente. Já autor da demanda de nulidade, para além de

818 PINHO, Ricardo. A antecipação de tutela nas ações em matéria de propriedade
industrial, op. cit., p. 8.
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pretender que a nulidade seja declarada, quer também, por certo, que o uso, por 

esta razão supostamente indevido, seja inibido.

O problema é que a suspensão do registro realmente não implica a 

inibitória do uso. Constatou-se que a inviabilidade de uma inibitória sumária em 

ação de nulidade para agora concluir que a simples liminar de suspensão do 

registro, por si só, não impõe uma obrigação de abstenção ao réu da marca ou 

patente nulas por suposição.

Poderia ser dito que o uso de uma marca ou invenção não depende 

de registro ou patente e, por esta razão, registro ou patente suspensos não 

implicariam inibição do uso pelo demandado. Não é essa a razão, pois a respaldar 

uma ação de nulidade de registro estarão os mesmos fundamentos que indicariam 

a ilegalidade do uso (pressuposto de uma inibitória). A questão é outra. É que a 

declaração de nulidade do registro e, conseqüentemente, de ilegalidade do uso 

não se impõe coercitivamente ao demandado numa ação que se esgota em si 

mesma (v. item 6.1).

Enfim, sob a perspectiva processual, não se pode utilizar dessa 

suspensão do registro (atuada por execução imprópria) para tentar inibir o réu, por 

meio de mandado. Esse mandado (a impor ordem, por exemplo) só é possível em 

ação inibitória, nunca numa ação de nulidade.

Não é possível inibitória em nulidade e, como agora se definiu, 

também impossível se valer da eficácia da nulidade antecipada do registro ou da 

patente para impor coercitivamente a observação desse preceito sumário. Esse 

preceito de uma declaratória ou constitutiva não se impõe ao demandado sob 

pena de multa, como amplamente debatido neste trabalho (v. item 6.1).

Por outro lado, não faz sentido se falar em medida cautelar 

preparatória de ação de anulação de ato administrativo de concessão de registro
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pelo INPI, com concessão de liminar para suspender a comercialização do bem 

contrafeito.819 Clássico exemplo de uso equivocado da cautelar no Direito 

Industrial, é insustentável tecnicamente. As cautelares não se prestam a antecipar 

provimentos satisfativos.820

Por essa razão não se pode imaginar que o debate tenha perdido 

relevância com a chamada fungibilidade das tutelas de urgência, introduzida pelo 

§ 7°., do art. 273, do CPC. É que se admite, pelo novo § 7°., do art. 273, medida 

de natureza cautelar em processo ordinário e, numa lógica concebida por alguns, 

medidas antecipatórias em processo cautelar. Entretanto, como foi dito, estas 

opções abertas pela nova disposição não dizem respeito à possibilidade de 

inibitória antecipada em ação de anulação de registro. E isso porque ninguém 

poderia inferir do artigo a possibilidade se conceder em liminar — independente da 

natureza que se lhe atribua — uma medida que não pudesse ser confirmada ao 

final.

Por isso, quando há pretensão também de inibição do uso, é 

necessário cumular à ação de nulidade uma inibitória. Nesses casos se quer, além 

de anular (suspender, em liminar) o registro ou patente, obter uma ordem, a ser 

passível de confirmação no comando final da sentença, para que o demandado 

abstenha-se de usar a marca ou patente questionadas, inclusive sob pena de 

multa. Isso foi devidamente constatado, tratando de marca comercial, por Lélio 

S c h m id t : “para que a abstenção pudesse ser antecipada junto com a suspensão 

dos efeitos do registro, como pretende o § único do artigo 173 da Lei n° 9.279/96, 

seria necessário que numa mesma demanda fossem formulados os pedidos de 

nulidade e de condenação em obrigação de não fazer”.821

819 Nesse sentido SABÓIA, Marcelo Rocha. A Propriedade Industrial e sua Tutela 
Jurídica. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 14, jan/fev de 1995, p. 13.

820 Conferir, entre outros, ARMELIN, Donaldo. A tutela jurisdicional cautelar. Revista 
da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, n° 23, p. 134-135.

821 SCHMIDT, Lélio. Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de 
marcas, op. cit., p. 40.
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Com essa cumulação, ao juiz é lícito não apenas suspender o 

registro ou a patente, mas também, na mesma decisão, inibir o uso da marca ou 

invenção questionadas, seja mediante ordem sob pena de multa, seja mediante 

técnica executiva. A suspensão do registro ou patente só teria a mesma eficácia 

dessa cumulação se o demandado fosse convencido por uma declaração de 

nulidade sumária e, voluntária e espontaneamente, cessasse o uso. Mas nesse 

caso o cumprimento se dá num plano metajurídico.822

Essa declaração sumária, junto ao demandado, advertem Gabriele 

Cuonzo e Roberto Valenti, tem um efeito de mera coação psicológica.823 Para 

A rieta  essas decisões sumárias podem apenas “incoraggiare lo spontaneo 

adempimento da parte dei soggetto obbligato” 824, Assim, como esse autor mesmo 

já sustentou, a utilidade de uma declaração sumária como essa depende de certo 

altruísmo do demandado.825

Outros falam em obrigação de "conformarsi al giudicato"826 

Entretanto, Agnelo Amorim Filho já alertava que as ações declaratórias não 

proíbem e nem impõem sujeições a ninguém827.

822 ARRUDA ALVIM, José Manoel de. Tratado de Direito Processual Civil, vol. 1. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 422.

823 CUONZO, Gabriele; VALENTI, Roberto. Prowedimenti..., op. cit., p. 85.

824 ARIETA, I prowedimenti d’urgenza, op. cit., p. 330.

825 PEREIRA, Luiz Fernando C. Tutela antecipada, op. cit., p. 67 e 68.

826 FADEL, Pierangelo. Giurisdizione tributaria dell’A.G.0., azioni di mero
accertamento e tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. Giurisprudenza Italiana, parte 1, 1995. p. 403. 
No Brasil: “É a sujeição do réu a esse comportamento negativo ou omissivo em face do direito do 
autor que pode ser imposto por antecipação de tutela, não só nas ações condenatórias, como 
também nas meramente declaratórias e nas constitutivas. Reconhece-se, provisoriamente, o direito 
subjetivo do autor e impõe-se ao réu a proibição de não agir de maneira contrária, ou incompatível 
com a facultas agendi tutelada” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Antecipação de tutelas nas 
ações ..., op. cit., p. 16).
827 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da
decadência e para identificar as ações imprescritíveis, Revista de Direito Processual Civil, n° 03, p. 
119.

313



Depois dessas observações, é mesmo interessante notar que a Lei 

n° 9.279/96, quando trata da ação de nulidade de marca (em disposição que não 

se repete na nulidade de patente), disponha que “o juiz poderá, nos autos da ação 

de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso 

da marca (...)”(§ único, art. 173).

É possível imaginar aí nessa “suspensão do uso da marca” a 

previsão de uma inibitória antecipada no âmbito da ação de nulidade. Mas isso 

não é possível, pelas razões já expostas. O mencionado dispositivo não prescinde 

de interpretação consentânea com o sistema do Código de Processo Civil, nos 

exatos termos já expostos.

Essa “suspensão de uso” (inibitória, em verdade, pois o uso não se 

suspende, mas se inibe) só seria possível se no caput do art. 173 a ação prevista 

fosse de nulidade cumulada com inibitória. Não é o caso, pelo que se reputa infeliz 

a transcrita disposição do § único e, pelas razões exposta, processualmente 

inviável.

5.10 R e c o n v e n ç ã o  in ib itó r ia  em  a ç ão  de  n u l id a d e .

Havia certa polêmica em doutrina e jurisprudência acerca do 

cabimento de reconvenção em ação declaratória.828 Hoje, entretanto, se admite 

pacificamente pedido reconvencional em ação declaratória e, de igual forma, a 

própria ação declaratória incidental manejada pelo demandado em declaratória.829 

A matéria foi inclusive sumulada pelo Supremo (Súmula do STF n° 258 - É 

admissível reconvenção em ação declaratória).

828 Sobre a questão conferir particularmente FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A Ação 
Declaratória Incidental, 2a ed.. Rio de Janeiro: Forense, 1995 p. 126 e seguintes.

829 CARVALHO, José Orlando Rocha de. Ação declaratória. Rio de Janeiro: Forense, 
2002. p. 186 a 188.
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O que não se admite é pedido declaratório reconvencional que não 

seja diverso e apenas contrário ao pedido contraposto.830 Aí não há interesse de 

agir. A demanda reconvencional deve necessariamente ser mais ampla que o 

pedido original.831 Nesse sentido, não se admite reconvenção declaratória de 

validade em ação de nulidade de registro ou patente.

Por outro lado, perfeitamente possível reconvenção inibitória em 

ação de nulidade de registro. Antes de tudo porque a simples propositura da ação 

de nulidade não autoriza o autor a desprezar o ainda vigente registro 

questionado.832 Já foi visto que a ação de nulidade não acarreta a inibição do uso 

pelo demandado (v. item 5.9). Com mais razão, a eventual improcedência da ação 

de nulidade (ou mesmo indeferimento da suspensão liminar de registro) não 

implica objeção ao uso da marca atacada pelo autor dessa ação de nulidade, pelo 

que lícito e útil ao demandado a reconvenção inibitória.

Assim, ao juiz competente para o julgamento da ação de nulidade, 

seria lícito, além de indeferir a suspensão ou a própria nulidade, inibir, ao apreciar 

o pedido reconvencional, o uso da marca ou invenção pelo autor da ação de 

nulidade. Especial importância ao demandado tem esse pedido reconvencional no 

âmbito da antecipação de tutela, pois além de indeferir a liminar de suspensão de 

registro veiculada na ação de nulidade, ainda é possível liminarmente inibir o uso 

da marca ou patente por parte do autor.

830 CARVALHO, José Orlando Rocha de. Ação declaratória. Rio de Janeiro: Forense, 
2002. p. 185.

831 LOPES, João Baptista. Ação declaratória. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
p. 121.
832 Conferir debate interessante retratado em Franco, J. Nascimento e Sheldon, 
Claudete V. de Camargo. Marcas — ação de anulação — Prescrição — Reconhecimento. Revista 
Trimestral de Jurisprudência dos Estados, vol. 120, jan/1994, p. 76.
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5.11 L im ites  da  d e c is ã o  em  a ç õ e s  d e  n u lid a d e

É importante notar que a ação inibitória não se distingue da 

constitutiva apenas porque no material que forma a demanda há provimento de 

repercussão física. Não se desconstitui um registro por ação inibitória. A nulidade 

na inibitória é apenas questão incidental. Apenas a sentença que acolhe a 

nulidade ou decadência da patente ou registro é suscetível de adquirir eficácia de 

coisa julgada geral, erga omnes, não limitada às partes litigantes, a atingir 

inclusive terceiros.833 E isso também em razão da amplitude de conteúdo de uma 

ação de nulidade, capaz de produzir efeitos não apenas inter partes, atributo 

negado a outras categorias de ações.834

Mas esta eficácia erga omnes só se apresenta viável nas ações 

desconstitutivas ou declaratórias de procedência, anulando ou declarando nulo o 

registro ou a patente. A improcedência não induz a validade erga omnes do 

registro ou da patente, suscetível de outros questionamentos.

Tanto é assim que o § 2o, do art. 57, da Lei n° 9.279/96 prevê que 

“transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, 

para ciência de terceiros”.

Decorre do dispositivo não apenas a reafirmação da eficácia erga 

omnes do julgado como, por outro lado, a inexistência dessa eficácia na hipótese 

de improcedência (da qual não se dá ciência a terceiro).

833 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Atualizado por Vilson Rodrigues 
Alves. Tratado das Ações, tomo II. Campinas: Bookseller, 1999. p. 131 .Na Itália: CARPI, Federico. 
L’efficacia della sentenza di nullità o decadenza del brevetto per invenzione. Rivista 
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1969. p. 1106 e 1107.

834 LEÃO, José Francisco Lopes de Miranda. Sentença Declaratória. Eficácia quanto a 
terceiros e eficiência da justiça. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 31.
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5.12 Tutela antecipada requerida pelo réu . A improcedência sumária

ANTECIPADA. IMPORTÂNCIA NAS AÇÕES DE NULIDADE DE REGISTRO

O trabalho enfrentou no item precedente a questão da reconvenção 

no âmbito das ações de nulidade. Restou claro que, embora atualmente se admita 

reconvenção em ação declaratória, e mesmo reconvenção meramente 

declaratória em ação declaratória, veda-se que o pedido reconvencional seja 

idêntico ao pedido contraposto. Para tal, basta a contestação. Se o pedido 

reconvencional não for mais amplo ou diverso do original à demanda do 

reconvinte faltaria interesse de agir, pois tudo que ele poderia obter com a 

reconvenção poderá lhe oferecer a improcedência da ação.

Essa constatação é muito importante quando se avaliam o cabimento 

e a oportunidade da tutela antecipada requerida pelo réu.

A doutrina vem refutando majoritariamente a possibilidade de 

concessão de tutela antecipada ao réu fora das hipóteses de reconvenção ou 

ações dúplices.835 Marinoni, em sentido oposto, defende a hipótese com esse 

argumento: “se o autor pode requerer a tutela antecipatória na pendência da ação 

declaratória que objetiva declarar a legitimidade de um ato, o réu também poderá, 

em tese, solicitar a tutela antecipatória na ação declaratória de ilegitimidade de ato
 ̂ y» 836

Ora, ou se admite a “improcedência antecipada” (tutela antecipada 

em favor do réu) ou se admite reconvenção declaratória do mesmo objeto da 

original, para que daí se extraia a antecipação de tutela que aproveite ao réu. É

835 Conferir NERY JR., Nelson. Atualidades sobre o processo civil. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 1996, p. 55. Amplo estudo sobre o tema está em OLIVEIRA, Allan Helber 
de. O réu na tutela antecipatória do Código de Processo Civil. Belo Horizonte: Mandamentos, 
2001. Sobre a antecipação de tutela nas ações dúplices, conferir FUX, Luiz. Tutela antecipada e 
locações. 2a edição. Rio de Janeiro: Editora Destaque, 1996. p. 122 e 123.

836 MARINONI, A antecipação de tutela, op. cit., p. 121.
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claro que não trata propriamente de improcedência antecipada, mas declaração 

sumária negativa.

O que não se pode admitir é que havendo controvérsia que suscite a 

propositura de ação declaratória, o direito ao pedido da declaração sumária seja 

outorgado exclusivamente ao autor da ação. Existindo lide capaz de gerar ação 

declaratória, qualquer das partes envolvidas na controvérsia, sem qualquer 

hierarquia, pode provocar o poder judiciário. Portanto, não se deve dar o direito 

exclusivo à tutela antecipada à parte que primeiro provocou o poder judiciário. 

Seria imputar ao réu um ônus que o Código de Processo Civil não lhe impõe.

Com menos controvérsia está a possibilidade da antecipação em 

ação declaratória incidental, já cogitada no presente estudo (v. itens 4.3 e 5.10). A 

declaratória incidental pode ser apresentada pelo demandado para decretar a 

nulidade de um registro que foi invocado para fundamentar ação inibitória. Nesse 

caso nada obsta que a antecipação de tutela no âmbito da declaratória incidental 

(suspensão de registro), retirando sumariamente do autor todas as prerrogativas 

inerentes à titularidade da marca comercial.837

Resta aí a questão da utilidade da declaração sumária, analisada em 

capítulo específico (v. item 6.1).

5.13 A LEGITIMIDADE ATIVA DO INPI NAS AÇÕES DE NULIDADE

As questões atinentes à legitimidade já foram enfrentadas em ponto 

específico (v. item 4.2.18). Consignou-se que apenas que nas ações de nulidade a 

legitimidade ativa lega-se exclusivamente o interesse legítimo de quem seja “titular

OLIVEIRA, Allan Helber de. O réu na tutela antecipatória ..., p. 186 a 188.
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de um direito qualquer que esteja sendo prejudicado pela patente indevida”.838 É a 

esse legítimo interesse que se referem os art. 56 e 173 da Lei n° 9.279/96. 

Legitimidade passiva tem o detentor dessa patente indevida. Cessionários e 

licenciados poderão intervir como assistentes.

Agora apenas merece referência a suposta legitimidade ativa do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial para em nome próprio apresenta 

demanda de nulidade de patente ou registro, prevista, respectivamente, nos 

artigos 56 e 173 da Lei n° 8279/96.

Apesar de expressa disposição legal, T in o c o  S o a r e s  refuta a 

hipótese sob o seguinte argumento: “o INPI que recebeu o pedido, processou, 

examinou, deferiu e conferiu a carta-patente (o argumento se refere para 

certificado de registro), já teve o tempo mais do que suficiente para se manifestar 

contra o mesmo, em face de preceitos insertos na lei”. Depois de tudo isso “não 

poderá e nem deverá ter a prerrogativa de anulá-lo a que título ou motivo for, sob
O O Q

pena de instabilidade e segurança dos direitos .

Mas o fato é que a Lei n° 9.279/96 expressamente outorga essa 

legitimidade ativa. O que falta, no entanto, é mesmo interesse de agir. É a 

conclusão do mesmo autor, invocando a prerrogativa que se outorga ao INPI pela 

Súmula 473 do STF: “A administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos
/ v> 840

838 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Painel sobre marcas, tutela jurisdicional da
propriedade industrial, Anais do V Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1985. p. 39. Ou, 
como quis Gama C erq ueira: “os concorrentes do titular do privilégio que se pretende anular” 
(CERQUEIRA, João Gama. Tratado de propriedade industrial. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1982, p. 517).

839 TINOCO SOARES, José Carlos. Lei de Patentes..., p. 100.

840 TINOCO SOARES, José Carlos. Lei de Patentes..., p. 100.
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É mesmo pelo interesse de agir que a questão se resolve, pois se o 

INPI pode declarar a nulidade de seus próprios atos não faz sentido que busque a 

tutela jurisdicional. Ressente-se da “necessidade” que se impõe, ao lado da 

“utilidade” e “adequação”, à configuração do interesse de agir.

Tanto é assim que conclusão análoga chega a doutrina que trata de 

ação declaratória em matéria tributária. James Marins explica: “Falece então, à 

Fazenda Pública, interesse de agir no pedido de acertamento judicial em matéria 

tributária por assistir-lhe a prerrogativa da autotutela declaratória a tornar
Q A 4

despicienda a atuação do Poder Judiciário para fins meramente declaratórios . 

Pelas mesmas razões falece ao INPI o interesse processual nas ações de 

nulidade, a despeito da expressa previsão legal.

5.14 Intervenção do M inistério Público nas ações de nulidade

As leis italianas e francesas prevêem a intervenção do Ministério 

Público nas ações de nulidade de registro e patente.842 A Lei brasileira não 

menciona a necessidade de intervenção do parquet. Na jurisprudência não há 

precedentes reclamando essa intervenção. Mas há quem defenda que mesmo 

ante o silêncio da Lei n° 9.279/96 “a intervenção do Ministério Público é obrigatória 

por força do disposto no art. 82, III, do CPC”. Isso porque “nas causas envolvendo 

a nulidade da patente, há interesse público”, o qual se infere do art. 2o. da lei de 

propriedade industrial: “A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial,

841 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro -  administrativo e judicial. 
2a edição. São Paulo: Dialética, 2002, p. 387. Entedimento que vem sendo confirmado em 
jurisprudência: TJSC -  Al 99.022627-1 -  6a C.Cív. -  Rei. Des. Luiz Cézar Medeiros -  J. 
17.11.2000; TRF 4a R. -  AC 1999.04.01.090645-5 -  RS -  2a T. -  Rei. Juiz Márcio Antônio Rocha -  
DJU 07.06.2000.
842 SCUFFI, Massimo. Diritto Processuale dei Brevetti e dei Marchi. Milano: Giuffrè,
2001. p. 212; SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna; PIERRE, Jean-Luc. Droit de la propriété 
industrielle. Paris :Litec.
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considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico 

do País (...j”.843

Mas não é possível concordar. Esse mencionado interesse social e 

no desenvolvimento tecnológico e econômico do país, específico da propriedade 

industrial, não está em jogo em ações de nulidade, indicadas tão-somente à 

solução de lides acerca da titularidade de registros ou patentes.

Note-se, ademais, que o interesse público que ensejaria a 

participação do Ministério Público não se daria apenas por figurar no pólo passivo 

(ou mesmo ativo) o INPI, pois há tempo vem decidindo o STJ que “não caracteriza 

interesse público, para os fins previstos no art. 82, III, do CPC, o simples fato de 

entidade pública figurar no pólo passivo da demanda”.844

Já em mandados de segurança impetrados em face de atos do INPI 

a intervenção Ministério Público decorre diretamente do disposto no art. 10, da Lei 

n° 1.533/51, independetemente da natureza do direito envolvido.

843 LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A Lei de Propriedade Industrial comentada.
São Paulo: Lejus, 1999. p. 302.
844 STJ -  REsp -  137186 -  GO -  1a T. -  Rei. Min. José Delgado -  DJU 10.09.2001 -
p. 00274; TRF 2a R. -  REO 2000.02.01.042582-9 -  RJ -  3a T. -  Rei. Des. Fed. Paulo Barata -  DJU 
21.08.2001.
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6. A  AÇÃO DECLARATÓRIA NO DlREITO INDUSTRIAL

6.1 NÃO HÁ INTERESSE DE AGIR PARA AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGITIMIDADE

DO USO DE MARCA OU PATENTE

O trabalho já enfrentou a questão do uso equivocado do processo 

cautelar no Direito Industrial (v. item 3.3). Constatou-se que associadas às 

cautelares estavam ações declaratórias. A análise do interesse de agir nessas 

declaratórias era ofuscada pelas cautelares antecedentes, verdadeiras inibitórias 

sumárias autônomas.

Relembre-se que essas ações declaratórias tinham como pedido 

mediato (bem jurídico pretendido) o reconhecimento de legitimidade ou 

ilegitimidade de determinado comportamento. Quase sempre as ações eram 

batizadas de “declaratórias do uso ilegítimo de marca ou patente”, entre outros 

títulos análogos.

Também vale relembrar que esse fenômeno se verificava para se 

escapar das restrições que o próprio Código de Processo Civil oferecia, 

desprovido que estava de uma liminar satisfativa que fosse realmente capaz de 

inibir atos de contrafação (v. item 3.3).

No entanto, passados quase dez anos da introdução da antecipação 

de tutela, a utilização dessas ações declaratórias segue no Brasil. E mesmo em 

outros países, não obstante a disposição de instrumentos mais eficazes e 

tecnicamente mais adequados, essa espécie de ação declaratória persiste.

É objetivo do ponto esclarecer o real alcance dessas declaratórias, 

inconfundíveis com as inibitórias e ações de nulidade de registro ou patente (v. 

item 5.2).
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Pois, então, ainda hoje, identificada a contrafação ou ameaça de (ato 

ilícito), há quem conceba uma “ação declaratória de ameaça de 

violação/falsificação de mar ou invento”.845

A questão merece ser retratada sob duas hipóteses distintas, embora 

intrinsecamente relacionadas em seus aspectos jurídicos: a) a ação declaratória 

com trânsito em julgado; b) a ação declaratória sem trânsito em julgado, na 

pendência de recurso sem efeito suspensivo e antecipação de tutela (não 

necessariamente antecipação de declaração, para muitos) em ação declaratória

Nesse sentido, a eventual introdução de dispositivo que suprima a 

regra geral do efeito suspensivo da apelação, como já ocorre na Itália, de fato não 

altera o debate no que há de fundamental. Não se infere diferença entre as 

questões já postas ao processo brasileiro quanto à eficácia da sentença 

declaratória pendente de recurso sem efeito suspensivo — a partir da segunda 

instância — e, em eventual mudança, a antecipação desse debate já para a 

primeira instância.

Com efeito, C u o n zo  e V a len ti advertem que é até mesmo intuitivo 

que a relatividade do grau de certeza não se vincula apenas à decisão sumária, 

mas a todas as decisões não cobertas pela coisa julgada.846 Ou seja, não há 

qualquer diferença que se possa levantar em face das declarações sumárias que 

não possa ser repetida em face das sentenças declaratórias, confirmadas ou não 

em segunda instância, sujeitas a recursos.

Assim, fundamentalmente, há decisões com trânsito em julgado e 

sem trânsito em julgado.

845 Outros exemplos citados são: azione di accertamento positivo delia validità dei 
brevetto; azione di accertamento positivo o negativo delia contraffazione (SCUFFI, Massimo. Diritto 
Processuale dei Brevetti e dei Marchi. Milano: Giuffrè, 2001. p. 163 e 164).

846 CUONZO, Gabriele; VALENTI, Roberto. Prowedimenti di urgenza e tutela 
dichiarativa: le azioni di accertamento ex articolo 700 C.P.O. nelle controversie relative a diritti di 
proprietà industriale. Rivista di Diritto Industrale. n° 3, 1997, p. 82.
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No que se refere às ações declaratórias sem trânsito em julgado — 

em especial às liminares —, é preciso desde reforçar que a única providência que 

se pode antecipar nessas ações é a própria declaração (v. item 5.8). A “execução” 

provisória de igual forma se dará apenas em relação à própria declaração. Isso é 

importante ressaltar porque muitos supõem que a utilidade dessas ações 

declaratórias estivesse numa liminar mandamental ou executiva. Isso não é 

possível.

Enfim, não é possível, como supõe parte da doutrina italiana, uma 

inibitória sumária como antecipação dos efeitos de uma ação declaratória de 

ilicitude de ato antitruste, por exemplo.847 E isso porque para a sentença que se 

exaure com a mera declaração, como leciona C a r p i, não faz sentido cogitar de 

antecipação de efeitos que não possam coincidir com os próprios da passagem 

em julgado dessa decisão.848

O mesmo vale às sentenças declaratórias sem trânsito em julgado, 

pois não faria sentido outorgar uma eficácia à sentença declaratória 

provisoriamente executiva, que nem mesmo com o julgamento da apelação seria 

outorgada.849

Apesar de alguns exemplos em sentido contrário, em boa doutrina e 

mesmo no Direito Industrial, a doutrina reconhece que as medidas urgentes 

possíveis no âmbito da concorrência desleal só se justificam porque são 

antecipadas na esfera de um processo que oferece na sentença estas mesmas

847 VALDINA , Pier Francesco. Prime osservazioni sulla tutela cautelare antitrust. 
Giurisprudenza Costituzionale e Civile, 1993. p. 3387.

848 CARPI, Federico. La prowisoria esecutirietà della sentenza. Milano: Giuffrè, 1979. 
p. 63.

849 CHIARLONI, Sergio. Esecuzione prowisoria. In Provvedimenti urgenti per il 
processo civile. Pádua : Cedam, s.d., p. 157.
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medidas.850 Ainda nesse mesmo sentido, Gustavo G hidini explica que o juiz não 

pode proferir uma inibitória se há demanda meramente declaratória de ilicitude do 

ato de concorrência.851

Tal se depreende da natureza de uma verdadeira ação declaratória 

pura, pois já advertia Pontes que a declaratória simplesmente “não vai além da 

eficácia de declarar”.852 Não por outra razão Proto Pisani sustenta que “la tutela di 

mero accertamento è per defínizione la forma di tutela che possiede il minore 

grado di effettività fra le forme di tutela previste da un ordinamento processuale”.853

E esse menor grau de efetividade ressaltado por Proto P isani é que 

torna inviável a utilização da ação declaratória para realmente impedir atos de 

contrafação ou de concorrência desleal. O direito comparado é farto em 

manifestações nesse sentido.

Em concorrência desleal, na Itália, há quem afirme em doutrina 

especializada que as declaratórias estão restritas mais ao trabalho acadêmico, 

pois de pouca utilidade sem que haja uma cumulação com pretensões inibitórias

CUSUMANO, Giuseppe. Panoramica di dottrina e giurisprudenza relativa all’art. 
700 c.p.c. in tema di concorrenza sleale, marchi, brevetti. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1973. 
p. 291 e 292.

851 GHIDINI, Gustavo. La repressione delia concorrenza sleale nel sistema degli artt. 
2598 ss. Cod. Civ. Rivista di Diritto Civile, 1970. p. 331. Por estas razões é que se reputa inviável 
uma “cautelar” antecedente a essas ações declaratórias. Conferir AIELLO, Michele; GIACOBBE, 
Giovanni; PREDEN, Roberto. Guida ai prowedimenti d ’urgenza. Milão : Giuffrè, 1982. p. 118.

852 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Atualizado por Vilson Rodrigues 
Alves. Tratado das Ações, tomo II. Campinas: Bookseller, 1999. p. 131. “O provimento declaratório 
não implica em condenação, apenas declara, acerta, elucida, esclarece um determinado direito e 
seu preciso limite, não comportando, por isso, execução do declarado” (STJ, 1a. Turma, Resp 
2130-0/ RJ, rei. Min. César Rocha, DJU 1 em 16.08.1993). Conferir, nesse sentido, DELGADO, 
José Augusto. Ação Declaratória e medida cautelar. Revista dos Tribunais n°. 587/274.

853 Ainda Proto  P isani: “la portata ‘coercitiva’ di un prowedimento di mero 
accertamento, pur non essendo affato da escludere, è estremamente modesta in quanto si fonda 
essenzialmente su elementi diversi dalla messa a disposizione da parte dello Stato delia sua forza 
a favore dei soggetto il cui diritto è stato accertato come esistente”. (PISANI, Andrea Proto. Appunti 
sulla tutela di mero accertamento. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Padova, v. 831, 
p. 633-634, 1979.)
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ou ressarcitórias.854 Na Espanha, no âmbito da concorrência desleal, se afirma 

que la pretensión merodeclarativa es poco probable que se formule de modo 

autónomo”, pois a “mera declaración provisional de la deslealtad de una conducta 

no parece tutelar especificamente in interesés dei demandante”, para então 

concluir que a inibitória e a remoção de ilícito são as medidas aptas “para tutelar 

más bien la pretensión 855

No direito de patentes, a doutrina italiana reconhece que as 

declaratórias têm espaço “in via residuale”.856 Já a espanhola, abordando as 

declaratórias na propriedade industrial, adverte: “dada su intranscendencia 

práctica, normalmente se ejercitará acumulada con alguna outra acción”.857 

Para S ordelli, tal pronúncia declaratória se apresenta “dei tutto inutile”.858

A constatação de pouca utilidade dessas “declaratórias puras” leva 

em conta a inaptidão para realmente inibir o ato reputado ilegal (v. item 4.2.3). 

Para além da inutilidade dessas declaratórias no âmbito da propriedade industrial, 

o certo é que essas ações ressentem-se de interesse de agir.

A questão é simples e decorre de disciplina doutrinária há muito 

tempo consagrada no processo civil.

GHIDINI, Gustavo. La repressione delia concorrenza sleale nel sistema degli artt. 
2598 ss. Cod. Civ. Rivista di Diritto Civile, 1970. p. 331 e 332.

855 RAMOS, Manuel Orteils; PENADÉS, Rafael Bellido. Las medidas cautelares em
derecho de la competência. Valência : Tirant lo Blanch, 1999. p. 116 e 117. Também VILAR, 
Silvia Barona. Competência Desleal. Valencia: Tirant lo Blanch, 1991. p. 24. No mesmo sentido, 
ainda na doutrina espanhola: “Significa ello que la acción declarativa de la ilicitud dei acto 
ajercitada de forma autônoma e independiente se utilizará en contadas ocasiones" (VALERA, Sol 
Basharach de. La acción de cesación para la represión de la competência desleal. Madrid: Tecnos, 
1993. p. 94).

856 CASUCCI, Giovanni. La Tutela Giudiziaria in matéria brevettuale in FRANZOSI,
Mario. II brevetto: quale tutela? In Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 169. p. 26.

857 VEGA, José Antonio Vega. Derecho de autor. Madrid : Tecnos, 1990. p. 261. No
mesmo sentido: DELGADO PORRAS, A. Panorâmica de la protección civil y penal en materia de 
propiedad intelectual. Madrid, 1998. p. 92 e seguintes.

858 SORDELLI, Luigi. Prowedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di
autore e nella Concorrenza. Pádua : Cedam, 1998. p. 194.
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É claro que quando se fala em interesse de agir em ação 

declaratória; quando se fala, aliás, em condições da ação, deve-se analisá-las in 

statu assertiones. Explica Kazuo Watanabe que este “juízo preliminar de 

admissibilidade do exame do mérito se mediante o simples confronto entre a 

afirmativa feita na inicial pelo autor, considerada in statu assertiones, e as 

condições da ação”.859

É sob esse critério que as ações declaratórias de ilegitimidade de ato 

de concorrência desleal ou contrafação devem ser rejeitadas, por ausência do 

interesse de agir necessário ao preenchimento das condições da ação.

Mas o certo é que nessas ações declaratórias não se vislumbram 

utilidade, necessidade ou mesmo adequação.860

Há setenta anos C h io v e n d a  já esclareceu que não existe interesse 

de agir na ação declaratória quando a parte pode conseguir a certeza jurídica por 

outra via, especialmente mediante a condenação. A economia processual, ainda

WATANABE, Kazuo. Da cognição no Processo Civil. 2a. edição. Campinas: 
Bookseller, 2000. p. 85. Tratando especificamente do interesse de agir na ação declaratória, 
Arruda Alvim comenta: “O critério para dar-se como existente ou não tal interesse é, 
exclusivamente, o processual, ou seja, o interesse de agir deverá fazer com que o juiz admita a 
ação como viável, mas não como fundada, pois, para este outro aspecto há de vir a ser 
considerado, essenciais são o contraditório e as provas que se produzam” (ARRUDA ALVIM. 
Tratado de Direito Processual Civil, vol. 01. 2a. edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 
431).

860 “De tudo o quanto se disse, ressalta evidente que o interesse de agir decorre da
conjugação de três elementos,a saber: necessidade, utilidade e adequação, sendo certo que a 
demanda será necessária se não houver outro meio, senão o judicial, para dirimir o conflito de 
interesses resistido. Será útil, na medida em que confira ao autor uma situação de vantagem, 
dando-lhe mais do que dispunha antes do ingresso em juízo. E, por fim, a adequação consiste na 
adoção do procedimento apto ao atingimento do desiderato da parte autora" (CUNHA, Leonardo 
José Carneiro da. Interesse de agir na ação declaratória. Curitiba: Juruá, 2002, p. 101). No mesmo 
sentido MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública. 6a. edição. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 43. Barbosa Mo reira , ressaltando o binômio necessidade + utilidade na 
caracterização do interesse de agir, sustenta que “o conceito de interesse processual há de ser o 
mesmo para a ação declaratória e para qualquer outra”, ou seja: “não existe, nem pode existir, um 
problema especial do interesse de agir em sede declaratória” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. 
Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Borsói, 1971, p. 11).
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Chiovenda, afasta o interesse de agir na ação declaratória quando desde o início 

for possível propor ação condenatória.861 O mesmo raciocínio se aplica à ação 

declaratória na concorrência desleal.862

A portuguesa Paula Costa e S ilva, tratando da inibitória no âmbito 

da concorrência desleal, é definitiva na questão: “Quanto à adequação do meio 

escolhido, a acção de inibição não oferece dificuldades. Se o ‘A ’ pode requerer a 

condenação do R ’ na inibição, não lhe assistirá interesse para a propositura de 

uma acção de simples apreciação de existência da obrigação de não praticar o 

acto desconforme”.863 É isso: ao autor de uma declaratória do dever de não 

praticar ato de concorrência desleal, por exemplo, falece interesse de agir por falta 

de adequação, ante a possibilidade, desde logo, da propositura de uma inibitória.

Não há adequação, como indica a autora, mas também não há 

necessidade e utilidade. A doutrina italiana, assim como a alemã, presume que 

nessas declaratórias pode faltar ao requerente interesse de agir. E isso por 

ausência de qualquer utilidade relevante.864

CHIOVENDA, Giuseppe. Azione e sentenze de mero accertamento. Rivista de 
Diritto Processuale, 1933, I, p. 11. Sobre o interesse de agir na ação declaratória, conferir 
MONTESANO, Luigi. Appunti sulfinteresse ad agire in mero accertamento. Rivista di Diritto 
Processuale, VI, parte 1, 1951. No Brasil, CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Interesse de agir 
na ação declaratória. Curitiba: Juruá, 2002.

862 LIBERTINI, Mario. Azioni e sanzioni nella disciplina delia concorrenza sleale. In La 
Concorrenza e i Consorzi. Padova: Cedam, 1981. p. 240. O princípio da economia processual 
também é invocado pelo direito suíço para inadmitir a ação declaratória quando presentes os 
pressupostos da condenatória (GROSSEN, Jaques Michel. L’azione in prevenzione al di fuori dei 
giudizi immobiliari. Rivista di Diritto Processuale, 1959. p. 424). A doutrina italiana, quando ainda 
refutava as cautelares antecedentes à ação declaratória, o fazia porque presumia ausente o 
interesse de agir (SORDELLI, Luigi. Prowedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di 
autore e nella Concorrenza. Pádua : Cedam, 1998. p. 191 e 200).

863 COSTA E SILVA, Paulo. Meios de reação civil à concorrência desleal. In: 
Concorrência Desleal. Coimbra : Almedina, 1997. p. 108.

864 CUONZO, Gabriele; VALENTI, Roberto. Prowedimenti di urgenza e tutela 
dichiarativa: le azioni di accertamento ex articolo 700 C.P.C. nelle controversie relative a diritti di 
proprietà industriale. Rivista di Diritto Industrale. n° 3, 1997, p. 84. Sobre a doutrina alemã, op. cit., 
p. 84.
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Ora, a questão é mesmo singela. Se a doutrina reputa inviável uma 

ação declaratória quando já preenchidos os requisitos da condenatória, com mais 

razão ainda não se pode cogitar de uma mera declaratória se o autor já dispõe 

dos elementos necessários à propositura de uma ação inibitória.

Nessa tese já está claro que a ação de declaração não se presta a 

inibir (daí a diferença que tem em relação à inibitória — v. item 4.2.3). E não faria 

qualquer sentido deixar que o autor seguisse com uma ação declaratória de 

ilegitimidade de um ato, que se quer de fato inibido, se desde o início já fosse 

possível pedir a própria inibição, mediante uma decisão plena de eficácia a 

respaldar uma pretensão dessa modalidade.

No Direito Industrial isso sempre teve relevância especial, ante a 

particular inutilidade de uma ação declaratória para respaldar pretensões que 

quase sempre estavam a demandar provimentos de repercussão física. Se o autor 

já tinha condições de buscar essa repercussão física necessária à inibição, 

interesse de agir não poderia existir na simples declaração de ilegitimidade, repita- 

se. Assim se reconhecia em julgados no âmbito do Direito Industrial.865

Poderia ser sustentado que o interesse de agir nessas declaratórias 

estaria na eventual pretensão condenatória (ressarcitória) daquela advinda.866 Mas 

parece não fazer sentido, pois se ao autor já se apresenta viável a condenatória, 

no mínimo faltaria utilidade numa declaratória prévia. Até porque é fácil notar que 

a ação condenatória contém o objeto da declaratória, tanto que há quem sustente

Julgados pronunciado a inadmissibilidade da declaratória em concorrência desleal 
(SANZO, Salvatore. La concorrenza sleale. Pádua : Cedam, 1998. p. 469. Conferir, com ampla 
citação doutrinária e jurisprudencial FRANCESCHELLI, Remo. Azioni di accertamento in materia di 
privative industriali. Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1958. p. 83 a 89). Para conferir julgados, 
minoritários, admitindo a declaratória nesses casos SCIRÈ, La concorrenza sleale, op. cit., p. 624.

866 TRIMARCHI, Pietro. Illecito. Enciclopédia Del Diritto. v. 20. Conferir também
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Atualizado por Vilson Rodrigues Alves. Tratado das 
Ações, tomo II. Campinas: Bookseller, 1999. p. 130.
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que a propositura daquela induz a litispendência desta; a hipótese contrária

Portanto, sob esse aspecto, atualmente — com os instrumentos do 

processo moderno — aquelas antigas ações declaratórias de ilegitimidade de ato 

utilizadas no Direito Industrial não passariam pelo “joeiramento prévio”, para usar 

uma expressão de Liebman. Àquelas ações não socorreria o interesse de agir,868 

indicando a extinção do processo por ausência de uma das condições da ação. É 

claro que aí deve valer o alvitre de Barbosa Moreira (a refletir o espírito de 

instrumentalidade que pauta o direito processual moderno), para quem é preciso 

“salvar do naufrágio imediato postulações malformadas, mas suscetíveis de 

correção”.869

O que se tem admitido é que às ações declaratórias de ilegitimidade 

de ato sejam cumuladas ações inibitórias, pois seria apenas a declaratória isolada 

que careceria de sentido, como define a doutrina espanhola.870 Entretanto, essa 

cumulação também não faz sentido, ao contrário do que se verifica nas ações de 

nulidade. Lá há de fato duas pretensões que devem ser cumuladas. A declaração 

de nulidade do registro e inibitória a fim de impedir pelo demandado o uso da

BARBI, Celso Agrícola. Ação declaratória principal e incidente. 5a. edição. Rio de 
Janeiro: Forense, 1986, p. 119-133. Contra, admitindo a conexão, João Batista Lopes. Entretanto, 
o mesmo autor, reconhece que a propositura da condenatória inibe o ajuizamento posterior da 
condenatória: “Outra questão é saber se a propositura da condenatória inibe o ajuizamento da 
posterior declaratória. Parece-nos que sim, porque não se vislumbra interesse de agir na 
declaratória subseqüentemente aforada. (...) Ora, se para condenar é preciso, antes, declarar, qual 
o interesse jurídico que remanesce na propositura subseqüente da declaratória?” (LOPES, João 
Batista. Ação declaratória. 4a. edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 107-108).

868 Consigne-se opinião em contrário de Massimo Scuffi: “L’interesse ad agire deve 
sussistere anche per le azione di ‘mero accertamento’ che tanta importanza rivestono nel campo 
dei diritto industriale (...)” (Diritto Processuale dei Brevetti e dei Marchi. Milano: Giuffrè, 2001. p. 
199).

869 Efetividade do Processo e Técnica Processual, Ajuris n° 64.

870 VALERA, Sol Basharach de. La acción de cessación para la represión de la 
competência desleal. Madrid: Tecnos, 1993. p. 91. p. 96. No mesmo sentido: “en estos casos la 
acción declarativa complementa y facilita ei ejercicio de las acciones que se acumulan, tales como 
las de cesación, remoción (...)” (RODIL, Alfonso Villagómez. Granada: Editorial Cornares, 2000. p. 
21).
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marca ou patente questionada. Essa inibitória não contém o objeto próprio da 

declaratória de nulidade, com efeitos perante terceiros e passível de execução 

imprópria (v. item 5.2). Tanto que pode ser isoladamente proposta sem que se 

possa sustentar ausente o interesse de agir.

Por via outra, A r r u d a  A lvim  sustenta que se o autor optar pela 

propositura da declaratória, “não há possibilidade de passar-se à condenatória . 

Para o professor tal vedação adviria, em primeiro lugar, do princípio romano de 

que, electa uma via, non datur regressus ad alteram, reconhecido no direito 

brasileiro pelos arts. 264 e 267. Em segundo lugar, sustenta que admitir o 

ajuizamento da condenatória sucessivamente à declaratória importaria, “em 

termos práticos”, em modificação libelo, em afronta ao art. 264 do CPC.872

6.2 O ESPAÇO RESIDUAL DA AÇÃO DECLARATÓRIA

No começo do século passado C h io v e n d a  presumia que a 

importância da ação declaratória estava fundamentalmente no poder de “prevenir 

e impedir atos ilegítimos”.873 A assertiva não vale mais para os dias de hoje. 

Atualmente, em especial no Brasil, há outras ações a serviço da prevenção, a 

impedir, com plena efetividade, atos ilegítimos.

Não há números disponíveis, mas seria muito interessante saber a 

redução do número de ações declaratórias propostas desde a codificação da 

antecipação de tutela. É que foi mesmo a partir da codificação da antecipação de

871 ARRUDA ALVIM. Tratado de Direito Processual Civil, vol. 01. 2a. edição, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 457.

872 ARRUDA ALVIM. Tratado de Direito Processual Civil, vol. 01. 2a. edição, São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 457.

873 CHIOVENDA, Giuseppe. Azione e sentenze de mero accertamento. Rivista de
Diritto Processuale, 1933,1, p. 3.
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tutela que a ação declaratória começou a retomar seu leito natural, desviado pela 

construção pretoriana. E isso porque toda a tutela preventiva veiculava-se por 

“ações cautelares”, com “ações declaratórias” de principal. Pois nem as ações 

eram mesmo cautelares, como tampouco as tais declaratórias se prestavam ao 

fim próprio da verdadeira ação declaratória. Estavam mesmo a serviço do 

cumprimento do art. 806 do CPC (cabe à parte propor a ação, no prazo de trinta 

dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for 

concedida em procedimento preparatório).

Nisso se traduzia aquilo que se reconhece como “uso equivocado da 

cautelar”, como foi mais bem abordado em ponto específico (v. item 3.3).

Aqui é preciso notar que a discussão acerca da antecipação de tutela 

em ação declaratória parece ter desnudado a própria ação declaratória. A partir 

daí se começou a notar que os questionamentos concebidos a demonstrar tanto a 

impossibilidade quanto a inutilidade das declarações sumárias, no mais das vezes, 

serviam à sentença declaratória, em especial quando desprovida da eficácia da 

coisa julgada, só alcançada com o trânsito em julgado.874

Quando a doutrina começou a apontar a inutilidade das antecipações 

de tutela concedidas no âmbito das ações declaratórias (especialmente as 

declarações sumárias), notou-se, ao mesmo tempo, que também as sentenças 

declaratórias sujeitas a recurso, ainda que sem efeito suspensivo, não se 

prestavam ao fim imaginado.875 Antes essa inutilidade escondia-se atrás de uma 

“cautelar” que se prestava a exercer o papel da tutela preventiva realmente

Sobre o tema é muito interessante o raciocínio desenvolvido por FADEL, 
Pierangelo. Giurisdizione tributaria dell’A.G.O., azioni di mero accertamento e tutela cautelare 
exart. 700 c.p.c. Giurisprudenza Italiana, parte 1,1995. p. 402: “Uma volta...".

875 Na Itália, a doutrina logo notou que não faria sentido outorgar uma eficácia à
sentença declaratória e constitutiva provisoriamente executiva que vem mesmo com o julgamento 
da apelação seria outorgada (CHIARLONI, Sergio. Esecuzione prowisoria. In Prowedimenti 
urgenti per il processo civile. Pádua : Cedam, s.d., p. 157).
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almejada pelo autor. São inúmeros os exemplos no próprio Direito Industrial, como 

já foi visto.

Hoje se voltou a reconhecer que a tutela declaratória não vai além da 

própria declaração. A declaratória, dizia Liebman, “contenta-se com verificar como 

estão as coisas”.876 A declaração, accertamento para os italianos, existe em todos 

os processos de cognição. A diferença é que a declaratória se limita a declarar. 

Não por outra razão na Itália é clamada de tutela de “mero” accertamento, explica 

Mandriou .877

Por tudo isso, e como foi exaustivamente abordado no trabalho, a 

tutela declaratória, à exceção de hipóteses raras e bem delimitadas, não se presta 

a veicular as pretensões próprias do Direito Industrial. Em especial porque ela não 

se presta a inibir, com efetividade, o ilícito da contrafação ou da concorrência 

desleal.

O fundamental é notar que as reformas do Código desnudaram 

mesmo a ação declaratória, limitando, como se deu com o processo cautelar, seu 

campo próprio de atuação.

A ação declaratória poderia ganhar utilidade se fosse revisitada pela 

visão de Teori Zavascki. Para o atual Ministro do STJ, apenas as ações 

puramente declaratórias não abririam caminho à execução, pois à sentença 

declaratória que, para além de declarar a existência da relação jurídica, definir 

exigibilidade da prestação devida, não se deve negar eficácia executiva.878 Para o

876 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de execução. São Paulo: Saraiva, 1968, p. 15.

877 MANDRIOU, Crisanto. Corso de Diritto Processuale Civile, vol. I. Torino, 1993. p. 
17.
878 ZAVASCKI, Teori Albino. Sentenças declaratórias, sentenças condenatórias e 
eficácia executiva dos julgados. Revista de Processo, n° 109, p. 45 e seguintes. Em sentido 
próximo, Spolidoro : “Se però si esclude che vi siano differenza formali tra accertamento e 
condanna, che distinzione può mai farsi fra una sentenza in cui, in ipotesi, si ordina di pagare 100 e 
un’altra in cui si dichiara che il convenuto ha 1’obbligo, liquido ed esigibile, di pagare la medesima 
somma? (SPOLIDORO, Marco Saveiro. Le misure di prevenzione nel Diritto Industriale, op. cit., p.
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autor, a partir do Código de 1973, quando se passou a admitir a ação declaratória 

para as hipóteses em que tenha havido violação de direito, não se pode mais 

afastar a possibilidade de “execução diferida da sentença declaratória”. Sustenta o 

professor gaúcho que a sentença declaratória que trouxer “definição de certeza a 

respeito, não apenas da existência da relação jurídica, mas também da 

exigibilidade da prestação devida, não há [por isso] como lhe negar, 

categoricamente, eficácia executiva”. E complementa: “ao legislador ordinário não 

é dado negar executividade à norma jurídica concreta, certificada por sentença, se 

nela estiverem presentes todos os elementos identificadores da obrigação 

(sujeitos, prestação, liquidez, exigibilidade)”.879

Não se pode retirar a razão do raciocínio, mas apenas ajustar a 

premissa da tese desenvolvida. Isso porque se a sentença declaratória, concebida 

pelo Prof. T e o r i, tiver mesmo todos os elementos necessários à execução, é 

porque, de fato, nunca foi declaratória, mas sim condenatória! E como tel deve ser 

reconhecida pelo juiz ao receber a inicial para, quando muito, mandar emendar a 

inicial para incluir o pedido do verbo condenar, a afastar qualquer dúvida. Até 

porque, “o que distingue uma sentença declaratória de uma (...) condenatória, 

serão naturalmente os verbos que cada uma contiver (tiver em seu conteúdo), 

como expressão realizadora da ação de direito material”.880

A questão fundamental é que o autor de uma ação declaratória não 

pretende uma decisão que enseje execução diferida. O autor dessa ação quer 

uma decisão judicial que esgote em si mesma sua eficácia. Se não é isso, se o 

autor pretende mais do que a simples e self-executing declaração, haverá de pedir

45). Conferir também LANCELLOTTI, Franco. Esecuzione prowisoria. Novíssimo Digesto Italiano. 
Torino: UTET, 1957. p. 33 e seguintes.

879 ZAVASCKI, Teori Albino. Sentenças declaratórias..., op. cit., p. 51 a 53.

880 SILVA, Curso de Processo Civil, v.2, op. cit., p. 321. O que também parece não ter 
considerado Zavascki é que, ocorrido o evento danoso, o autor tende a pretender o ressarcimento, 
e não o mera declaração de ilicitude do ato, campo próprio da declaratória, como explica Benucci 
(BENUCCI, Eduardo Bonasi. Atto illecito e concorrenza sleale. Rivista Trimestrale di Diritto e 
Procedura Civile, XI, 1957. p. 574).
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condenação. Pois o pedido corresponde à tutela jurisdicional pretendida pelo 

autor, “aqui entendida essa locução como resultado em prol do autor vencedor. 

Daí, falar-se, segundo critérios diferentes, em tutela ‘declaratória’ e (...) 

‘condenatória (...)”.881

Até porque, outra vez C h io v e n d a , “le sentenze d ’accertamento sono 

soltanto sentenze d ’acertamento”. E continua C h io v e n d a  esclarecendo que o autor 

que pede uma sentença declaratória não pretende o bem da vida que lhe 

assegura a vontade da lei, seja porque aquele bem consiste numa prestação do 

obrigado, seja porque consiste na modificação do estado jurídico; ele pretende 

apenas saber que seu direito existe e excluir a existência do direito do 

demandado; ele pede ao processo a certeza jurídica e não outra coisa.882

Enfim, o que parece não ter considerado Z a va sc k i é que, ocorrido o 

evento danoso, o autor tende a pretender o ressarcimento, e não a mera 

declaração de ilicitude do ato, campo próprio da declaratória, como explica 

Be n u c c i.883

Reconhecer o espaço próprio das ações declaratórias é fundamental 

para a efetiva tutela jurisdicional da propriedade industrial.

881 YARSHEL, op. cit., p. 100-101.

882 CHIOVENDA, Giuseppe. Azione e sentenze de mero accertamento. Rivista de
Diritto Processuale, 1933,1, p. 05.

883 BENUCCI, Eduardo Bonasi. Atto illecito e concorrenza sleale. Rivista
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, XI, 1957. p. 574.
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6.3 Antecipação de tutela ou execução provisória em ação

DECLARATÓRIA NO DlREITO INDUSTRIAL PARA LEGITIMAR UM AGIR DO TITULAR DO DIREITO

Pode-se falar em ação declaratória no Direito Industrial para legitimar 

um agir do titular do Direito Industrial. O titular da marca ou da patente é detentor 

de conjunto de direitos que lhe são inerentes em face, propriamente, desta 

titularidade que lhe foi outorgada. Assim, este titular pode exercer estes direitos 

independentemente de autorização judicial. É o registro quem lhe outorga o livre 

exercício dessas prerrogativas.

Havendo, no entanto, dúvida acerca da “legitimidade deste agir”, 

seria possível supor a viabilidade jurídica de se buscar o acertamento jurídico 

deste mesmo agir antes ou concomitantemente ao seu exercício. Ainda na 

hipótese, é possível imaginar que este acertamento pretendido venha, inclusive, 

sumariamente antecipado.

Gabriele C uonzo e Roberto Valenti defendem a hipótese sob o 

argumento que um provimento declaratório como esse, mesmo que provisório, 

possa desenvolver a útil função de representar uma norma agendi pela qual o 

autor possa guiar seu próprio comportamento.884

Na Itália é comum que se proponha, na pendência do procedimento 

de registro de marca, uma ação declaratória de licitude do uso da marca, com 

pedido liminar dessa declaração antecipada. E há decisões no seguinte sentido: 

“Na pendência da situação de incerteza delineada, não se deve excluir, em 

princípio, a possibilidade de se obter um provimento sumário declaratório que
Q O C

qualifique como lícito o comportamento do au to r.

884 CUONZO e VALENTI, op. cit., p. 90.

885 CUONZO, Gabriele: VALENTI, Roberto. Prowedimenti di urgenza e tutela 
dichiarativa: le azioni di accertamento ex articolo 700 C.P.C. nelle controversie relative a diritti di 
propriété industriale. Rivista di Diritto Industrale. n° 3,1997, p. 91 a 93.
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No mesmo sentido, tanto na Itália como na Espanha há quem 

defenda o uso da ação declaratória também para declarar determinado ato como 

de não concorrência desleal, ao contrário do que estaria sendo sustentado fora de

Enfim, nas hipóteses indicadas, o autor provocaria o juízo para 

buscar uma declaração de legitimidade de seu ato. Evidente que esse mesmo 

autor não pretende que a eficácia desse provimento esteja vinculada ao trânsito 

em julgado da decisão. Quer esse autor que a declaração seja antecipada, quer 

em tutela antecipada, quer em eficácia declaratória depois da sentença ou do 

acórdão que seja atacado por recurso sem efeito suspensivo.

Tecnicamente é possível sim conceber uma declaração sumária de 

determinado ato como de não concorrência desleal. Da mesma forma, como no 

exemplo citado, na pendência do procedimento de registro de marca, uma ação 

declaratória de licitude do uso da marca, com pedido liminar dessa declaração 

antecipada. Ou mesmo sem pedido de registro, seria possível cogitar de uma 

declaração sumária de não contrafação.

Na Itália há quem resista à hipótese sob o argumento que o Poder 

Judiciário não é órgão consultivo e, por isso, não se presta a declarar 

preventivamente um direito potestativo.887 É claro que essa dúvida não é do

Na Itália: LANFRANCHI, G. Accertamento negativo de la concorrenza sleale e foro 
delle obligación. Rivista di Diritto Civile, parte II, 1968. p. 439. Para conferir jurisprudências: 
GHIDINI, Gustavo. Giurisprudenza Sistemática di Diritto Civile e Commerciale -  La Concorrenza 
Sleale. Torino: UTET, 2001. 3a. ed. p. 317. Na Espanha: RODIL, Alfonso Villagómez. Granada: 
Editorial Cornares, 2000. p. 21.

887 CARBONARI, Otello G. Prowedimenti d’urgenza e accertamento mero delia
legittimità dei licenziamento. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1979, p. 1598. 
Chiovenda já alertava para impossibilidade do poder judiciário da pareceres (CHIOVENDA, 
Giuseppe. Azione e sentenze de mero accertamento. Rivista de Diritto Processuale, 1933, I, p. 3 e 
seguintes). A declaratória com contornos de consulta também é rejeitada pela jurisprudência 
brasileira: “O judiciário não é órgão de consulta. Com essa finalidade não cabe ação declaratória” 
(RJTJESP 105/91). Noutro Julgado, relatado pelo então Des. Barbosa Moreira: “não cabe ação 
declaratória para veicular mera consulta, formulada em tese, sem referência a uma relação jurídica 
determinada” (PAULA, Alexandre de. CPC Anotado, vol. 1. 3a. edição. São Paulo Revista dos 
Tribunais, 1986. p. 19). José Orlando Rocha de Carvalho explica a razão: “Esta inadmissibilidade
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próprio autor, mas a oposição à certeza oposta por quem deva ser demandado. O 

óbice não convence pela razão simples segundo a qual o resultado da “consulta” 

vincula as partes e, com o trânsito em julgado, reveste-se de coisa julgada. Ou, 

como ensinava P o n t e s  d e  M ir a n d a , trata-se de uma “declaração autoritativa 

judicial. Não é declaração qualquer — é do órgão do Estado que exerce a função 

jurisdicional”.888 O problema, será visto, é a utilidade dessa declaração antes do 

trânsito em julgado da decisão.

Outro óbice apontado está em sustentar inadmissível uma tutela 

sumária para obter autorização para fazer aquilo que a autotutela de caráter 

substancial já autorizava que se fizesse diretamente.889 Ou seja, quando o próprio 

autor tem poder legalmente reconhecido de praticar determinado ato, reconhece 

parte da doutrina italiana especificamente no âmbito do Direito Industrial, não deve 

ir a juízo pedir declaração sumária de licitude desse comportamento.890 Para 

muitos estaria ausente qualquer interesse de agir na medida.891

Também esse óbice não convence. Se é certo que a parte não 

precisa de autorização judicial para fazer aquilo que a lei já lhe garantia, de igual 

forma é certo que o judiciário haverá de acertar a licitude do comportamento 

quando provocado e, na hipótese concreta, concorrerem as condições da ação,

decorreria do fato de faltar, ao autor, o necessário interesse de agir, ou seja: faltar-lhe-ia o 
pressuposto básico da necessidade da provocação da tutela e, até mesmo (para os professam a 
linha liebmaniana da concepção das condições da ação), o respectivo interesse-utilidade na 
obtenção do provimento desejado” (Ação declaratória. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 286).

888 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de 
Processo Civil, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1974. p. 209.

889 Na Itália: “non è admissibili il ricorso alia tutela cautelare al fine di ottenere 
rautorizzazione alia sospensione delFesecuzione dei contratto, trattandosi di autotutela di carattere 
sostanziale attivabile direttamente dalla parte (MACARIO, Francesco. Determinazione giudiziale dei 
corrispettivo nei contratti di durata e tutela cautelare atipica. Giurisprudenza Costituzionale e 
Civile, parte 1,1996.

890 CARBONARI, Otello G. Prowedimenti d’urgenza e accertamento mero delia 
legittimità dei licenziamento. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1979, p. 1612.

891 Na doutrina italiana: “cosi potrebbe essere richiamato PAGNI, liaria. 
Licenziamento, poteri privati e interesse ad agire in mero accertamento. Giurisprudenza 
Costituzionale e Civile, parte 1, 1994, p. 514.
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inclusive o interesse de agir. Inegável que possa haver pretensão resistida ao 

comportamento que se quer acertado em juízo. O problema continua sendo de 

utilidade.

Note-se que aqui não se está diante da opção já comentada entre 

propositura de uma ação declaratória de ilicitude de um comportamento e uma 

ação inibitória desse mesmo comportamento. Aí, já foi visto, falece interesse de 

agir à declaratória (v. item 6.1). Nesse ponto não se cogita de uma medida para 

inibir o comportamento do demandado, mas apenas uma declaração de licitude do 

comportamento do próprio autor.

A questão, como foi dito, é mesmo de utilidade. Não há qualquer 

utilidade nestes provimentos, pois que o julgamento final da declaratória, na 

hipótese de revogar a antecipação ou a sentença, colocará na ilegalidade o agir 

do autor pautado pela declaração sumária. Isso porque, “nessas hipóteses, como 

linha de princípio, se nos afigura que revogada a liminar por qualquer razão, os 

efeitos retroagem, isto é, a situação jurídica a considerar é aquela como se a 

medida nunca tivesse existido”.892

Para ficar no exemplo já mencionado, na hipótese de o autor pautar 

seu agir por uma declaração sumária de não contrafação ou mesmo final ainda 

não transitada em julgado, com o trânsito em julgado da improcedência da 

declaratória o agir do autor pautado por aquela declaração será colocado na 

ilegalidade. Ou seja, se for o caso, responderá civilmente pelo ressarcimento, 

entre outras conseqüências.

Não por outra razão em boa doutrina italiana se concluiu que nesses 

casos, “o comportamento que encontra legitimidade numa declaração judicial não

89 SHIMURA, Sérgio. A Eficácia das medidas liminares. In: Repertório de
Jurisprudência e Doutrina sobre Liminares, op. cit., p. 136.
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final, na hipótese da declaração provisória não se confirmar no trânsito em 

julgado, haverá situação jurídica idêntica àquela que o autor estaria sujeito se 

tivesse tido o mesmo comportamento sem a tutela declaratória provisoria .

Considerando as hipóteses concretas, é certo afirmar que a ação 

pode ser útil e, nesse sentido, conter o interesse de agir que lhe autorize o 

julgamento de mérito. O problema estaria nessa declaração desprovida de trânsito 

em julgado, o que no mais das vezes é o que persegue o autor de uma demanda 

como essa.

Por outro lado, mesmo no caso que se persiga apenas o trânsito em 

julgado, é certo que se deve ter presente que a propositura de uma medida 

declaratória, desta espécie, não obsta o exercício do direito da parte demandada 

buscar provimento jurisdicional que lhe contemple pretensão contraposta, de força 

mandamental ou executiva, por exemplo. Mesmo com eventual deferimento de 

antecipação de tutela, com declaração sumária, pois supor o contrário será violar 

o direito constitucional de ação (em qualquer caso a antecipação de tutela não 

obsta o direito de ação).894

Assim, ainda no mesmo exemplo, uma declaração sumária de não 

contrafação em ação declaratória não obsta uma reconvenção inibitória de 

contrafação. Noutro exemplo citado, proposta uma ação para declarar 

determinado ato como de não concorrência desleal, a antecipação de tutela não 

obsta a propositura de uma ação para inibir aquele comportamento que se 

presume como de não concorrência desleal.

893 SAMORI, op. cit., p. 960.

894 Entre tantas manifestações da jurisprudência: “(...) ademais, o direito subjetivo do 
credor de requerer a prestação jurisdicional, sob a forma de ação de execução, não pode ser 
obstado judicialmente, já que nem a Lei pode fazê-lo (Carta Magna, art. 5o, XXXV)” (TRF 1a R. -  
AC . 01000062955 -  GO -  3a T.S. -  Rei. Juiz Conv. Leão Aparecido Alves -  DJU 04.03.2002 -  p. 
168).
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A conseqüência prática de uma declaração sumária como essa é 

eventualmente prevenir o juízo que apreciará eventual inibitória contraposta. Ou 

seja, à exceção de elementos novos levados ao conhecimento do juiz prevento, 

tendo sido deferida antecipação na declaratória, é no mínimo improvável a 

concessão de inibitória na demanda contraposta. Mais não se infere dessa 

declaração sumária.

S pa d o n i concebe clara hipótese de ação declaratória para legitimar o 

agir do titular de um direito.895 A idéia nasce da discussão acerca do alcance da 

coisa julgada nas sentenças inibitórias que disciplinem relações jurídicas 

continuativas, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito (art. 471, I, 

CPC).

Adaptando a hipótese concebida pelo autor para o Direito Industrial, 

determinada decisão judicial inibe o réu de colocar em circulação produto com 

rótulo de marca similar à registrada pelo autor da inibitória. Refeito o rótulo, com a 

alteração da marca reputada similar à registrada, poderia o então demandado, 

“diante da alteração fática que deu ensejo à inibitória, requerer seja proferida uma 

decisão que o autorize a colocar os produtos em circulação, estabelecendo-se, 

assim, uma nova regra jurídica concreta para o caso”. E conclui S p a d o n i: “Esta 

nova disciplina jurídica deverá ser requerida em ação de conhecimento autônoma, 

em processo distinto, que terá por causa de pedir a alteração da situação fática 

primitiva, ou seja, uma nova situação fática, diversa da anterior”896, a fim de 

estabelecer uma regra jurídica concreta que leve em conta a alteração do estado 

de fato (supressão do rótulo dos produtos da marca passível de confusão).

Essa ação declaratória teria sentido se a decisão sumária tivesse 

alguma efetividade. E, pelos mesmos motivos já abordados, não é o caso.

895 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória -  a ação prevista no art. 461 do CPC. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 128.

896 SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória -  a ação prevista no art. 461 do CPC. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 128.
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Proposta essa ação declaratória, não está afastada a possibilidade de o autor da 

primeira demanda (julgando insuficiente a alteração do rótulo, por exemplo) 

proceder à simples atuação da primeira inibitória (pois desnecessária a 

propositura de outra). E isso porque, como já se alertou antes, o deferimento de 

antecipação de tutela não obsta a propositura de demanda contraposta. Também 

aqui a eventual improcedência em última decisão da declaratória colocaria na 

ilegalidade o agir do autor pautado pela declaração provisória.

Por fim, é de se ter em conta também que a ação declaratória não se 

presta a declarar relação futura. A exceção à limitação liga-se à existência de 

controvérsia real e atual.897 Assim, não se pode juridicamente conceber que o 

titular do direito de marca (ou patente) busque a tutela jurisdicional para declarar 

válido registro que poderia ser questionado sob alegação de decadência ainda 

sequer cogitada. Entretanto, se mesmo antes do advento da suposta data da 

decadência houver controvérsia real e atual (aqui a questão), com pretensão 

resistida, seria possível a propositura de uma demanda declaratória — pelo titular 

do direito — a eliminar a dúvida. As questões quanto à utilidade, entretanto, 

repetem-se na hipótese.

6.4 A n te c ip a ç ã o  de  tu te la  ou  e x e c u ç ã o  p r o v is ó r ia  em  a ç ão

DECLARATÓRIA NO DlREITO INDUSTRIAL PARA LEGITIMAR UM AGIR DE TERCEIRO

Semelhante questão pode enfrentar o terceiro em relação à patente 

ou marca do titular.

O art. 43 da Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos cria uma 

série de exceções ao direito conferido ao titular da patente, “possibilitando, assim,

897 CARVALHO, José Orlando Rocha de. Ação declaratória. Rio de Janeiro: Forense,
2002. p. 338.
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inúmeras hipóteses em que o objeto de uma patente (...) possa ser utilizada por 

terceiros”.898 Regra semelhante disciplina a utilização de marca de titular por 

terceiro. O art. 132 da mesma Lei estipula, por exemplo, que o titular da marca 

não poderá “impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a 

destinação do produto” (inciso II).

Dentro das hipóteses aqui concebidas, vale referir a “ação 

declaratória negativa de patente”, imaginada por P o n t e s  d e  M ir a n d a  para as 

hipóteses de extinção da patente pela expiração de prazo.899

É possível conceber ainda outros exemplos. Os tribunais decidem 

que se há direito há utilização de marca registrada em nome de outro (cunho 

genérico, por exemplo), não é necessário que se busque a anulação do registro, 

bastando que o terceiro exerça o direito à utilização.900 No mesmo sentido, vale 

citar, tem-se decidido que “a caducidade não precisa ser declarada”; ou “a marca 

cujo registro é nulo pode ser utilizada sem eiva de ilicitude, não ensejando 

indenização”.901

Não raro haverá situações concretas em que estará construído 

cenário de dúvida quanto à incidência e ao alcance das decisões e dispositivos 

citados. É evidente, por outro lado, que o terceiro beneficiado por tais regras não 

necessita provocar o Judiciário para exercitar seu direito de utilização da patente 

ou marca do titular. A questão é, como no item anterior, saber se é possível o 

manejo da ação declaratória para as circunstâncias de dúvida acerca da 

incidência e do alcance das comentadas exceções. Também aqui é preciso repetir

SOARES, José Carlos Tinoco, Lei de marcas..., op. cit., p. 86.

899 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Atualizado por Vilson Rodrigues 
Alves. Tratado das Ações, tomo II. Campinas: Bookseller, 1999. p. 136.

900 STJ -  RESP 128136 -  RJ -  3a T. -  Rel. Min. Waldemar Zveiter -  DJU 09.10.2000 
-p .  141.
901 BASTOS, Aurélio Wander. Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Líber Juris, 
1991. p. 47.
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que essa dúvida não é dúvida do próprio autor, mas a oposição à certeza oposta 

por quem deva ser demandado.

É claro que a dúvida aqui há de caracterizar a pretensão resistida, 

sem qual não se pode falar em propositura da ação. De resto, valem às hipóteses 

as mesmas conclusões já concebidas para o item anterior. Assim, propostas 

ações declaratórias do direito de usar marca eivada de caducidade ou declaratória 

do direito de usar marca alheia na fabricação de assessórios, na hipótese do 

terceiro-autor pautar seu agir por uma declaração provisória desse direito, com o 

trânsito em julgado da improcedência da declaratória o agir desse mesmo terceiro- 

autor da ação pautado por aquela declaração será colocado na ilegalidade. Ou 

seja, da mesma forma, se for o caso, responderá civilmente pelo ressarcimento, 

entre outras conseqüências.

O mesmo se diga em relação à citada ação declaratória negativa de 

patente, citada por P o n t e s  de  M ir a n d a , para as hipóteses de extinção da patente 

pela expiração de prazo, por exemplo. À ação teria legitimidade o terceiro 

interessado no uso do produto da invenção. Como o produto da invenção se torna 

res communis omnium independentemente de declaração judicial neste sentido, à 

demanda se opõem os mesmos questionamentos já mencionados.902

Nessa hipótese, assim como em outras todas em que houver a 

possibilidade do INPI proceder às anotações, como na expiração de prazo, a 

medida pode ter alguma efetividade, pois aí é possível pretender uma declaração 

sumária de expiração com anotação junto ao INPI, de forma a evitar o uso daquele 

título como causa de pedir uma inibitória, pelo ex-titular, em face do autor da ação 

declaratória.

902 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Atualizado por Vilson Rodrigues
Alves. Tratado das Ações, tomo II. Campinas: Bookseller, 1999. p. 136.
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Aí seria uma ação declaratória de caducidade em face também do 

INPI, com caducidade antecipada a ser provisoriamente anotada junto ao órgão de 

propriedade industrial.

6 .5  A ç ã o  d ec la r a tó r ia  d e  p r a zo  d e  c a d u c id a d e

Como foi visto no ponto anterior, as ações declaratórias podem ter 

utilidade quando autorizam atos de execução imprópria junto ao INPI. É porque 

essa declaração sumária ganha vigência fática na medida em que altera, ainda 

que provisoriamente, a condição jurídica anteriormente colocada.

Se o titular de uma patente pode impedir o uso por terceiros (Lei n° 

9.279/96, art. 42, § 1o), esse direito deixa de existir quando o INPI faz constar 

anotação de caducidade ou expiração do prazo de vigência (art. 7 8 ,1 e II).

Como já foi observado, nesses casos seria uma ação declaratória de 

caducidade em face também do INPI, com caducidade antecipada a ser 

provisoriamente anotada junto ao órgão de propriedade industrial. O interessado 

em se valer da patente poderá, portanto, buscar a declaração sumária de 

caducidade, a fim de retirar do suposto titular o direito de invocar a titularidade 

(provisoriamente suspensa) para propor uma inibitória em face desse interessado.

Da mesma forma o titular pode buscar a declaração judicial do prazo 

de validade de patente, na hipótese já decidida de conflito de normas aplicáveis à 

espécie concreta.903 Essa declaração sumária deve ser levada à anotação junto 

ao INPI, de forma a impor à decisão judicial a eficácia própria de seus atos 

perante terceiros. Havia quem propusesse medida cautelar para impedir que

903 TRF 2a R. -  AGR 1999.02.01.035428-4 -  RJ -  1a T. -  Rei. Des. Fed. Ricardo
Regueira -  DJU 05.06.2001.
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ocorresse a extinção de um privilégio, pretendendo, com a ação, que o INPI 

“deixasse de baixar ato de declaração de caducidade da referida patente”.904 A 

principal desta cautelar seria, é de se presumir, uma declaratória de validade (não 

caducidade) da patente. É claro que ai não é preciso buscar o provimento por

meio de uma ação cautelar, por tudo que já foi dito nesta tese.

O mesmo se diga em relação à “ação cautelar” que pretendia

“suspender o curso do prazo de vigência de privilégio de invenção”.905

6.6 A IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DECLARATÓRIA

Tema correlato que merece breve referência é a questão da 

imprescritibilidade da ação declaratória e a repercussão no âmbito da propriedade 

industrial. Sempre se sustentou que “são imprescritíveis as ações cuja origem se 

identifica com a do próprio direito que protegem, não tendo por fim remover uma 

situação capaz de modificá-lo, mas, apenas, o reconhecimento judicial desse 

direito”.906 Nisso a razão da imprescritibilidade da ação declaratória.

E a Lei n° 9.279/96, como já enfrentou o trabalho, fez questão de 

reforçar o caráter declaratório da decisão de nulidade do registro ou patente (v. 

item 5.2). Em suposta contradição, fixou a mesma Lei, em seu art. 174, que

904 A hipótese é mencionada por SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos 
Crimes contra a Propriedade Industrial. São Paulo : Jurídica Brasileira, 1998, p. 96.

905 O julgado também é mencionado por SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil 
nos Crimes contra a Propriedade Industrial. São Paulo : Jurídica Brasileira, 1998, p. 97.

906 LEAL, Antônio Luís da Câmara. Da prescrição e da decadência, 3a. edição. Rio de
Janeiro: Forense, 1978, p. 42. É claro que se está a falar de ações declaratórias puras, sem que 
haja qualquer cumulação (MACHADO, Hugo de Brito. Imprescritibilidade da ação declaratória do 
direito de compensar tributo indevido. In Problemas de Processo Judicial Tributário, 2°. vol. São 
Paulo: Dialética, 1998, p. 123).
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“prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, 

contados da data da sua concessão”.907

A contradição é mesmo apenas aparente. É A r r u d a  A lvim  quem 

esclarece: “(...) o tema da prescrição não é tema de direito processual civil, senão 

que é assunto de direito material. Assim, se existir um possível período de 

incerteza objetiva, mas se a lei ‘material’ estabelecer um prazo dentro do qual se 

possa agir, sob pena de, ulteriormente, não mais se poder agir, porque a 

pretensão material (que poderia ser objeto de ação declaratória) estará prescrita, 

por certo nesta hipótese, ter-se-á uma ação declaratória prescritível” .908

Assim, embora a Lei n° 9.279/96 tenha expressamente fixado a 

“declaração de nulidade” de registro ou patente, fixou, por outro lado, um prazo 

dentro do qual a ação deve ser proposta. Criou, portanto, uma ação declaratória 

prescritível.

Como argumento de reforço, pode-se afirmar que a declaratória para 

reconhecer nulidade relativa, como nessas hipóteses, sujeita-se a prazo 

prescricional.909

O mesmo não constou em relação às patentes. T inoco  S oares explica o porquê: 
“Ao presumir como autor da invenção o próprio requerente, não impõe a lei nenhuma obrigação 
para se comprovar a paternidade do invento, e, como esse direito é conferido a título precário, o 
que vale dizer, subsistente enquanto ninguém se manifestar administrativamente ou judicialmente 
contra o mesmo,a conferência da carta-patente é sempre feita sob a ressalva de direitos de 
terceiros e da responsabilidade do Governo quanto à novidade e à sua utilidade”. (...) “a ação 
ordinária de anulação poderá se verificar durante toda a vigência da patente” (TINOCO SOARES, 
José Carlos. Lei de Patentes..., p. 99 e 100.

908 ARRUDA ALVIM. Tratado de Direito Processual Civil, vol. 01. 2a. edição, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. p. 436

909 FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Propriedade Intelectual, Tutela Antecipatória 
Genérica e Específica. Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1996. p. 118.
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7. A  BUSCA E APREENSÃO NO DlREITO INDUSTRIAL

7.1 A BUSCA E APREENSÃO É MEIO DE ATUAÇÃO DE PROVIMENTO SATISFATIVO

A busca e apreensão no Direito Industrial é tema de enorme 

confusão. O trabalho já enfrentou a questão da ação inibitória e de remoção do 

ilícito no Direito Industrial (v. item 03). Nesses pontos restou bastante claro que a 

busca e apreensão, como técnica de atuação, pode estar a serviço dessas 

modalidades de tutela. Entretanto, em doutrina e jurisprudência a busca e 

apreensão é utilizada com muitas outras funções, em boa parte equivocadas. É o 

que se pretende enfrentar.

A busca e apreensão como forma de tutelar os direitos decorrentes 

de patente tem previsão legal desde a Lei n° 3.129, de 14.10.1882. Foi P o n t e s  de  

M ir a nda  o precursor na doutrina a indicar o manejo da busca e apreensão na 

esfera cível, como antecedente à ação de violação de direito de propriedade 

industrial.910

Atualmente a busca e apreensão, ainda que restrita à marca 

registrada, tem previsão expressa na Lei n° 9.279/96. É a previsão do § 2o, do art. 

209: “nos casos de reprodução ou imitação flagrante de marca registrada, o juiz 

poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, 

embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada”.

A disposição é clara, o mesmo não acontece, porém, com sua 

interpretação. Boa parte dos que se propõem a comentar o artigo presume que a 

medida indicada é a cautelar de busca e apreensão do art. 839 e segs, do CPC.911

910 SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade 
Industrial. São Paulo : Jurídica Brasileira, 1998, p. 12 e 95. É que a medida provém do processo 
penal, “sendo introduzida no Brasil com o Aviso de 17.10.1854” (SILVA. Do processo cautelar, p. 
326).

911 Neste sentido, SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos 
Conexos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 320. Há julgado reconhecendo a
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Esta não parece ser, entretanto, a melhor classificação e decorre de um equívoco 

que prevaleceu durante muito tempo no âmbito da propriedade industrial. 

Imaginava-se a busca e apreensão veiculada como cautelar, antecedente à ação 

de indenização pelo uso indevido de marca, ou mesmo de uma "ação declaratória 

do uso indevido de marca".912 Ora, a única cautelar que poderia anteceder a 

indenizatória nestes casos seria o arresto, com o objetivo absolutamente distinto, 

o de garantir futura execução, como reconhece, na Itália, S p o l id o r o .913 Com 

relação à declaratória, nada poderia ser concedido, já que não há qualquer 

referibilidade entre esta busca e apreensão e uma mera ação declaratória, ainda 

que tenha sido batizada de "declaratória do uso indevido de marca".

Tanto não se entende essa natureza instrumental da busca e 

apreensão na remoção do ilícito que advogados julgam necessário que se 

proponha uma “cautelar” antecedente de busca e apreensão a uma ação de 

abstenção com pedido liminar.914 É certo que esta busca e apreensão não deve 

ser veiculada como cautelar antecedente nestas hipóteses, pois o autor, reitere- 

se, tem a possibilidade de pedir em liminar antecipatória a remoção do ilícito que 

se valerá de uma “busca e apreensão”, com fundamento no § 5o, do art. 461, do 

CPC. Não fossem por estas razões técnicas, também nesse caso é de se evitar

possibilidade dessa busca e apreensão em contrafação fundamentar-se na previsão para as 
cautelares inominadas (RT 640/93).

912 Exemplo de busca e apreensão antecedente à ação ressarcitória está em TJSP -  
Al n° 92.223-4 -  3a CCIV -  Rei. Des. Cezar Peluso -  J. 24.11.1998. Conferir também 
CERQUEIRA, João Gama. Tratado de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1946, vol. II, 
tomo I, p. 359.

913 "(...) va in primo luogo escluso che il sequestro di cui agli artt. 81 e 61 possa 
ricondursi ai concetto di sequestro di conservativo: come giustamente è stato rivelato, se cosi 
fosse, la misura di cui agli artt. 81 e 61 sarebbe concedi bile unicamente nel caso di incapienza dei 
patrimonio dei contraffattore rispetto ai presumibile ammontare dell'obbligazione di risarcimento dei 
danno in corso di produzione" (SPOLIDORO, Marco Saveiro. Le misure di prevenzione nel Diritto 
Industriale, op. cit., p. 242). Exclusivamente sobre a natureza jurídica do seqüestro, conferir: 
CAPRA, Domenico. Natura e funzione del c. d. “sequestro industriale”. Rivista di Diritto 
Industriale, n. 2, parte I, 1993. p. 62.

914 TJSP -  AC 45.997-4 -  São Paulo -  5a CDPriv. -  Rel. Des. Marco César -  J. 
26.08.1999-v .u .
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“duplo processamento para produção de resultado único”.915 Esse duplo 

processamento se impunha também porque ao se reconhecer o caráter cautelar 

da busca e apreensão, se vedava que a medida viesse “cumulada” a uma ação 

ordinária de abstenção ou indenização.916

Também é claro que as interpretações oferecidas à busca e 

apreensão estavam viciadas pelos já comentados problemas que a ausência de 

um dispositivo antecipatório gerava. As cautelares ocuparam um espaço que 

definitivamente não lhes pertencia, a ponto de se supor que a medida cautelar de 

busca e apreensão deveria ser utilizada para impor a cessação do ilícito no caso 

do uso indevido de marca. A prática forense, enfim, construiu os caminhos
' • Q17possíveis.

Portanto, não obstante certa polêmica, a busca e apreensão prevista 

no indicado dispositivo da Lei de Marcas e Patentes é eminentemente satisfativa, 

nada tendo de cautelar (técnica de atuação, em verdade).918 Mesmo assim, o 

dispositivo merece alguns comentários.

A disposição mencionada se refere ao § 2o, do art. 209. O caput do 

artigo, entretanto, trata do “direito de haver perdas e danos em ressarcimento de 

prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e

ARMELIN, Roberto. Notas sobre antecipação de tutela em segundo grau de 
jurisdição. In: WAMBIER, Aspectos polêmicos da antecipação de tutela, op. cit. p. 440-442.

916 Nesse sentido, conferir RT 725/218.

917 “Essa medida cautelar, a nosso ver, se faz necessária e indispensável para, de
pronto, exigir do contrafator a cessação da prática do ato incriminado” (SOARES, José Carlos 
Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade Industrial. São Paulo : Jurídica Brasileira, 
1998, p. 78). No mesmo sentido, Carlos Alberto Bittar sustenta que a busca e apreensão seria 
medida “com alcance amplo, como instrumento eficaz, preventivo e preparatório, para cessare, 
evitar ou obviar a violação (...)” (BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. 
São Paulo: Saraiva, 1989. p. 77 e 78). Assim a jurisprudência recente, inclusive: TJRJ -  AC 
5755/96 -  Reg. 250897 -  Cód. 96.001.05755 -  Capital -  7a C.Cív. -  Rela Desa Áurea Pimentel 
Pereira -  J. 01.04.1997; TJRS -  AGI 70003541836 -  5a C.Cív. -  Rela Desa Ana Maria Nedel 
Scalzilli -  J. 04.04.2002.

918 Neste sentido: FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Propriedade Intelectual, Tutela
Antecipatória Genérica e Específica. Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 
1996. p. 116.
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atos de concorrência desleal”. Ou seja, a busca e apreensão da Lei n° 9.279/96, a 

alimentar certa confusão na doutrina, está vinculada a uma ação de 

ressarcimento. A interpretação isolada do dispositivo deixa sem sentido a busca e 

apreensão.

Como se viu, não fez o menor sentido falar em busca e apreensão 

vinculada à ação de ressarcimento. A única cautelar que poderia anteceder a 

indenizatória nestes casos, repita-se, seria o arresto, destinado a assegurar futura 

execução. E aí a busca e apreensão seria somente meio de atuação do arresto 

cautelar. Mas o arresto tem seus pressupostos específicos e por certo não se 

vincula à apreensão dos produtos que foram objeto da contrafação. Portanto, 

certamente não é esse o objetivo da busca e apreensão prevista § 2o, do art. 209, 

da Lei n° 9.279/96.

Fica claro, enfim, que o dispositivo da Lei n° 9.279/96 não está a 

tratar de qualquer medida cautelar e, muito menos ainda, de cautelar vinculada à 

ressarcitória prevista no caputV9 Essa busca e apreensão tem a finalidade de 

remover e/ou inibir o ilícito de contrafação. É fácil identificar, portanto, que a 

previsão da Lei encarta uma espécie de remoção do ilícito ou mesmo de inibitória. 

A conjugação do dispositivo com as previsões dos art. 273 e 461 do CPC 

pressupõe também a possibilidade de inibitória ou remoção do ilícito atuada por 

busca e apreensão deferida liminarmente.

Por outro lado, o trabalho já demonstrou que não é possível uma 

inibitória ou remoção do ilícito sumária no âmbito de uma outra ação que contenha 

outro pedido desvinculado daqueles pedidos sumários, como na hipótese de 

ações declaratórias e ressarcitórias (v. item 3.3). Em resumo e porque a matéria já 

mereceu abordagem própria, não é possível conceder em liminar aquilo que não

919 Há julgados, entretanto, que incidem nessa confusão provocada pela redação do
artigo: PROPRIEDADE INDUSTRIAL -  Concorrência desleal cautelar de busca e apreensão e 
ação de indenização (TJPR -  Ag Instr 0119233-0 -  (21799) -  Londrina -  3a C.Cív. -  Rei. Des. Ruy 
Fernando de Oliveira -  DJPR 24.06.2002).
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poderá ser confirmado ao final. E nesse caso específico isso significa dizer que 

não se pode cogitar de uma remoção do ilícito ou inibitória (atuada pela indicada 

busca e apreensão), se a ação for meramente ressarcitória.

Assim, a única leitura possível do inteiro teor art. 209 é que pode 

haver a propositura de uma ação cumulada, ressarcitória com inibitória e/ou 

remoção do ilícito. Isso se confirma pelo § 1o., do artigo, pois há previsão que 

autoriza a sustação liminar do ato de violação.

Definida a questão, é preciso reconhecer que apenas as buscas e 

apreensões verdadeiramente cautelares, ao final comentadas, podem ser 

veiculadas pelo artigo 839 do Código de Processo. Como já esclarecido, 

especialmente no Direito Industrial, a busca e apreensão “autônoma” e satisfativa 

não passa de uma ação fundada no art. 461 do CPC, destinada a inibir ou 

remover ilícitos de contrafação ou de concorrência desleal. Em verdade — reitere- 

se —, não há verdadeiramente ação de busca e apreensão, mas sim ação 

inibitória ou de remoção do ilícito efetivada por meio de busca e apreensão, entre 

tantos meios de atuação postos à disposição pelo art. 461 do CPC.

Além disso, não se pode cogitar da cautelar de busca e apreensão 

autônoma, porque se traduziria naquilo que se convencionou batizar “cautelar 

satisfativa”. É, entretanto, o direito ao devido processo legal que fixa a carência de 

uma instrução processual não exauriente, pois o réu, o qual supostamente se 

utiliza indevidamente da marca ou patente, tem direito à instrução completa, pois 

tem direito de defesa, enfim, de fixar eventual responsabilidade do autor pelo 

cumprimento de liminar de busca e apreensão que depois se mostre ilegítima. Até 

porque, como adverte Calderon C u a d r a d o  tratando do tema: “en ningún momento 

debe conformarse con la mera verosimilitud’620.

920 CUADRADO, Maria Pia Calderon. Las Medidas Cautelares indeterminadas en el
proceso civil. Madrid : Editorial Civitas, 1992, p. 73.
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Como a cautelar, então, não tem estrutura formal para possibilitar a 

cognição exauriente — direito das partes — , não se pode falar em cautelar 

autônoma e satisfativa de busca e apreensão

Quem já escreveu sobre a antecipação de tutela no Direito Industrial 

concorda com a posição posta neste ponto, citando como exemplo do uso 

indevido das cautelares a ação cautelar de busca e apreensão de produtos 

indevidamente revestidos de marca alheia. Como assinala esse autor, “a 

execução desta medida antecipava os efeitos da condenação em obrigação de 

não fazer (abstenção da prática de atos de contrafação e/ou de concorrência 

desleal)”.921 Também à conclusão próxima parece ter chegado quem se dedicou 

ao tema da antecipação de tutela no direito de marcas, como Lélio S c h m id t , para 

quem “a busca e apreensão de produtos contrafeitos não há de ser requerida por 

intermédio de ação cautelar satisfativa, como antes da edição das Leis n°s 

8.952/94 e 9.279/96 defendiam Sydney Sa n c h e s  e Antônio R ig o l in . Para tanto, o 

caminho hoje é um pedido de antecipação de tutela, formulado nos próprios autos 

da ação cominatória”.922 Apenas é de se ressaltar que aí não se trata 

propriamente de uma cominatória (v. item 3.4)

A importância da busca e apreensão como meio de atuação das 

ações veiculadas pelo art. 461 está na eficácia do provimento imediato que subtrai 

de quem é considerado contrafator a coisa material pela qual a contrafação se

SCHMIDT, Lélio Denícoli. Aspectos processuais da antecipação ..., op. cit., p. 34.

922 SCHMIDT, Lélio Denícoli. Aspectos processuais da antecipação de tutela .... op.
cit., p. 38. Posição similar manifestou Ricardo Pinho: “após o advento da antecipação da tutela, 
caberá distinguir com precisão quais as hipóteses em que caberá requerê-la ou propor uma 
medida cautelar. Já não procede, por exemplo, propor uma medida cautelar de busca e apreensão, 
preparatória de uma ação de contrafação, por exemplo, requerendo a apreensão de todos os 
produtos contrafeitos com o objetivo de cessar a prática ilícita do réu, o que caracteriza uma 
pretensão satisfativa. Este requerimento, na verdade, presta-se a ser enunciado na própria ação 
de contrafação, como antecipação de tutela para assegurar a eficácia do provimento final” (A 
antecipação de tutela nas ações em matéria de propriedade industrial. Revista da Associação 
Brasileira de Propriedade Industrial, n° 19, nov/dez de 1995, p. 12).
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concretiza, ou os meios utilizados à violação.923 Assim, a busca e apreensão pode 

se restringir a subtrair do contrafator os produtos inquinados de violação, como 

pode também, em técnica mais incisiva, subtrair igualmente os meios necessários 

à produção dos produtos indicados. Essa opção deve passar pela incidência dos 

princípios do meio mais idôneo e da menor restrição (v. item 4.2.16).

É claro que na busca e apreensão utilizada como técnica de atuação 

não incide a limitação de apreensão de um ou poucos produtos suficientes à 

demonstração do ilícito. Tal limitação só tem lugar na busca e apreensão 

probatória, e não que se presta à inibição ou remoção do ilícito.924 O Tribunal de 

Justiça de São Paulo separou bem as hipóteses nas quais a busca e apreensão 

apresenta caráter cautelar e de remoção do ilícito:

“(...) não está em foco a pretensão de se fazer prova para instrui 
ação (...), e sim encerrar, de forma precoce e com força de 
imutabilidade da decisão, uma atividade comercial praticada ao 
arrepio das regras da lealdade dos concorrentes: (...) para 
alcançar tal desiderato não bastam alguns rótulos e exemplares do 
produto contrafeito, mas sim toda a produção apta à oferta 
generalizada, sem o que de nada adiantaria a provocação 
judicial”.925

Também importa consignar que ao contrário da busca e apreensão 

de natureza probatória (como meio de atuação de uma medida probatória), é 

possível cogitar de aplicação analógica do § 3o, do art. 842 do CPC (tratando-se 

de direito autoral ou direito conexo do artista, intérprete ou executante, produtores 

de fonogramas e organismos de radiodifusão, o juiz designará, para

SORDELLI, Luigi. Prowedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di 
autore e nella Concorrenza. Pádua : Cedam, 1998. p. 142. Sérgio Berm udes  falava na “busca e 
apreensão de coisas que constituem a expressão material da fraude” (BERMUDES, Sérgio. A 
tutela cautelar na propriedade industrial. Anais do VI Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 
1986. pp. 45 e 49)

924 Conferir julgados em SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes 
contra a Propriedade Industrial. São Paulo : Jurídica Brasileira, 1998, p. 100 e 106.

925 Julgado citado em SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra 
a Propriedade Industrial. São Paulo : Jurídica Brasileira, 1998, p. 106.
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acompanharem os oficiais de justiça, dois peritos aos quais incumbirá confirmar a 

ocorrência da violação antes de ser efetivada a apreensão).

Se as provas trazidas pelo autor da ação não forem conclusivas 

quanto à contrafação mencionada, nada obsta que o juiz se valha da aplicação 

analógica do dispositivo, evitando uma apreensão de produtos que depois não se 

confirmem como ilícitos que autorizariam a medida extrema. A jurisprudência vem 

decidindo de forma contraditória a aplicabilidade do dispositivo à propriedade 

industrial para além do direito autoral.926 Mas o certo é concluir que a incidência do 

dispositivo, fora dos casos de direito autoral, não se impõe compulsoriamente, 

mas apenas em atenção à hipótese concreta e, outra vez, em atenção aos 

princípios do meio mais idôneo e da menor restrição.

A questão foi enfrentada em ponto específico, mas é possível dizer 

que no mais das vezes a busca e apreensão abordada alcança também o 

terceiro.927

Por fim, é importante voltar a dizer que continuam com plena 

aplicabilidade as buscas e apreensões com finalidade probatória ou tipicamente 

cautelares (meio de efetivação de outras cautelares, no mais das vezes), previstas 

no art. 839 e seguintes do Código de Processo Civil, mas agora restritas à função 

tipicamente cautelar. Cabe observar, entretanto, que mesmo realmente antes da

926 “BUSCA E APREENSÃO -  Medida cautelar -  Deferimento -  Presença dos 
pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora -  Direito marcário -  Inaplicabilidade do 
artigo 842, § 3o, do Código de Processo Civil, que alcança apenas o direito autoral ou conexo do 
artista -  Ato realizado sem a presença das testemunhas (artigo 842, § 2°)” (TJSP -  Al 138.088-4 -  
Limeira -  3a CDPriv. -  Rei. Des. Waldemar Nogueira Filho -  J. 07.12.1999 -  v.u.). No mesmo 
sentido: TJRJ -  AC 13.573/99 -  7a C.Cív. -  Rei. Des. Luiz Roldão -  J. 19.06.1999. Em sentido 
contrário: “Contrafação. Reprodução não autorizada de designs em relógios de pulso. Ação 
cautelar. Indeferimento de liminar de busca e apreensão. Evidenciados os pressupostos da medida 
deve a mesma ser deferida, com as cautelas específicas previstas no art. 842, § 3o do Código de 
Processo Civil, sob pena de ser frustrado o resultado prático do processo principal” (TJRJ -  Al 
3.609/98 -  Reg. 131198 -  Cód. 98.002.03609 -  RJ -  5a C.Cív. -  Rei. Des. Marcus Faver -  J. 
25.08.1998).
927 FRANCESCHELLI, Remo. Sui marchi di impresa. 4. ed. Milão : Giuffrè, 1988. p. 
399.
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reforma do Código era difícil isolar uma busca e apreensão que não fosse 

satisfativa ou mero meio de execução-atuação de uma outra medida preventiva. A 

partir da antecipação de tutela, é lícito concluir, mais difícil ainda isolar uma busca 

e apreensão eminentemente cautelar.

7.2 A BUSCA E APREENSÃO COM FINALIDADE PROBATÓRIA. A PRODUÇÃO

ANTECIPADA DE PROVA NO DlREITO INDUSTRIAL

O trabalho já enfrentou no ponto acima o tema da busca e apreensão 

com técnica a serviço da tutela de inibitória e remoção do ilícito. Há busca e 

apreensão, entretanto, que tem natureza eminentemente cautelar ou, muitas 

vezes, é instrumento de atuação de outra medida de finalidade probatória ou 

cautelar. As cautelares de finalidade probatórias são recorrentes no Direito 

Industrial.

Havendo comercialização ou fabricação de produto contrafeito, é 

certo que o titular da marca ou patente quer preferencialmente inibir a repetição do 

e/ou remover o ilícito. Entretanto, pode faltar ao autor as provas da contrafação. É 

nesse sentido que Ricardo P in h o  fala numa cautelar de busca e apreensão ou de 

produção antecipada de prova para que o autor “possa reunir provas suficientes 

para a propositura da própria ação de contrafação”.928

O já mencionado Acordo TRIPS prevê a necessidade de medidas 

destinadas a “preservar provas relevantes relativas a uma alegada violação”.929 No 

direito italiano há a previsão da descrizione, disposta tanto na Lei de Marcas,

928 PINHO, Ricardo. A antecipação de tutela nas ações em matéria de propriedade
industrial. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 19, nov/dez de 1995, p. 
10.
929 Acordo TRIPS, art. 50.1, alínea b. Sobre a matéria, conferir breve referência de
SANDRI, Stefano. La nuova disciplina delia proprietà industriale dopo i gatt-trips. 2. ed. Pádua : 
Cedam, 1999.
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como na Lei de Patentes, como uma medida dita cautelar que o autor propõe com 

o objetivo de reunir os elementos probatórios idôneos à propositura da “ação 

principal”.930 Para S o r d e l l i, a descrizione tem o objetivo de pré-constituir prova da 

violação a ser confirmada no juízo de mérito.931 A Lei francesa de Marca de 1991 

também tem a previsão, batizada de saisie descriptive.932

A Lei n° 9.279/96 não prevê uma medida similar, pois se resume a 

falar em vistoria e apreensão na esfera da ação criminal.933

Mas é claro que às pretensões de asseguração ou produção de 

prova socorre a disciplina geral do Código de Processo Civil. No Direito Industrial 

é preciso fazer a distinção, desprezada pelo Código, entre asseguração de provas 

e produção de provas, como leciona Ovídio.934

A asseguração cautelar de provas é aquela que se resume a colher o 

material probatório que irá instruir futura ação de conhecimento, cuja concessão 

subordina-se ao periculum in mora, traduzido na hipótese pelo risco de 

desaparecimento desse material. Ao lado da asseguração, está a produção de 

provas. Essa se dá, no campo do Direito Industrial, com a realização de perícia 

nos produtos contrafeitos.

RICOLFI, Marco. I segni distintivi -  Diritto interno e comunitário. Torino: G. 
Giappichelli, s.d. p. 158. No mesmo sentido COPPI, Cario. Misure cautelari -  brevetti e nuova 
disciplina cautelare. II Diritto Industriale, n. 9,1995. p. 821 a 825.

931 SORDELLI, Luigi. Prowedimenti cautelari nel diritto industriale, nel diritto di 
autore e nella Concorrenza. Pádua : Cedam, 1998. p. 110.

932 WUYLENS, Nathalie. Défense nationale et brevet d ’invention. Cedat, 1999.p. 305. 
Citando referência francesa: GARCÍA, Elena de la Fuente. El uso de la marca y  sus efectos 
jurídicos. Madrid : Marcial, 1999. p. 120.

933 Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente 
organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à 
vistoria e apreensão dos produtos quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua 
atividade licitamente exercida.

934 SILVA, Ovídio Baptista da. Do Processo Cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1996, 
p. 362.
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De toda forma, não é objeto do trabalho um estudo apurado dessa 

distinção. Importa mesmo esclarecer que a busca e apreensão, 

predominantemente a serviço de uma tutela inibitória ou de remoção do ilícito, 

pode estar a serviço de cautelar de índole probatória.

A busca e apreensão probatória, ao contrário da já abordada, será 

sempre vinculada a um processo principal satisfativo e se prestará tão-somente à 

asseguração das provas da contrafação, quer para impedir a repetição, quer para 

instruir pretensão ressarcitória.935 Além da busca e apreensão, essa pretensão à 

asseguração pode se dar por meio de vistorias, indicadas para os casos de 

contrafação.936

Ao contrário do que se verifica na busca e apreensão que se presta à 

atuação de uma ação de remoção do ilícito, ou mesmo de uma inibitória, nesses 

casos do âmbito probatório se requer a apreensão de apenas um ou alguns 

exemplares do produto contrafeito, “de forma a garantir a integridade da situação 

jurídica do titular” da marca ou patente.937

Sérgio Be r m u d e s , tratando das cautelares no âmbito da propriedade 

industrial, ressaltou que a produção antecipada de prova seria importante “para 

documentar falsificação e contrafação, como medida preparatória da ação

A descrizione do direito italiano também perde a eficácia se for proposta a ação 
principal no prazo de oito dias a contar da execução da medida (Art. 82 da Lei italiana de 
Patentes).

936 “Demonstrados satisfatoriamente o fumus boni juris e o periculum in mora, justifica- 
se a concessão de medida liminar de vistoria e busca e apreensão de programas de computador 
utilizados sem autorização, pelo fato da providência se mostrar absolutamente necessária para 
garantir o fim útil do processo principal” (TJSC -  Al 99.009209-7 -  6a C.Cív. -  Rei. Des. Luiz Cézar 
Medeiros -  J. 17.11.2000).

937 Assim também na Itália: SORDELLI, Luigi. Prowedimenti cautelari nel diritto 
industriale, nel diritto di autore e nella Concorrenza. Pádua : Cedam, 1998. p. 146. Na 
jurisprudência brasileira: PROPRIEDADE INDUSTRIAL -  MARCA -  BUSCA E APREENSÃO -  
LIMITES DA MEDIDA -  Na diligência preparatória de busca e apreensão de produtos, sob 
alegação de ocorrência de contrafação, limitar-se-á a apreensão aos produtos necessários à 
elaboração da perícia. (TJSP -  Al 129.870-4 -  São Paulo -  6a CDPriv. -  Rei. Des. Ernani de Paiva 
- J .  30.09.1999-v .u .)
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principal, digamos, de proibição ou de perdas e danos’’.938 P o n t e s  de  M ir a n da  já 

imaginava uma busca e apreensão “a fim de proceder à verificação da infração, 

dos meios de produção e dos objetos produzidos”.939

Em verdade, a produção antecipada de prova vai além, autorizando 

que se proceda a perícia no produto tido como contrafeito. A busca e apreensão 

poderá estar a serviço dessa produção antecipada de prova, pois essa medida 

pode se traduzir em mero “ato eventual necessário para realização de outra 

medida cautelar”.940

Vale notar ainda que na busca e apreensão de natureza probatória 

(como meio de atuação de uma medida probatória), não é de se cogitar a 

aplicação analógica do § 3o, do art. 842 do CPC (tratando-se de direito autoral ou 

direito conexo do artista, intérprete ou executante, produtores de fonogramas e 

organismos de radiodifusão, o juiz designará, para acompanharem os oficiais de 

justiça, dois peritos aos quais incumbirá confirmar a ocorrência da violação antes 

de ser efetivada a apreensão). Isso porque não há qualquer necessidade de 

aferição prévia de contrafação no ato de apreensão, pois foi visto que em medida 

de caráter probatório a apreensão deve se limitar a um ou alguns produtos, 

apenas para instruir posterior processo principal. Portanto, sentido algum faria 

esse acompanhamento de peritos.

Por fim, a busca e apreensão pode ser mera forma de efetivação de 

outras medidas cautelares, como a ação de exibição ou arresto, excepcionalmente 

possíveis no Direito Industrial.

938 BERMUDES, Sérgio. A tutela cautelar na propriedade industrial. Anais do VI
Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1986. p. 49.

939 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Parte
Especial, Tomo XVII. 4a. edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 221.

940 SILVA, Ovídio Baptista da. Do Processo Cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 1996,
p. 326 a 333.
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7.3 A BUSCA E APREENSÃO SATISFATIVA REQUERIDA EM PROCESSO CAUTELAR.

Aplicação do principio da fungibilidade (§ 7o, art. 273, CPC)

Como foi visto neste trabalho, o Direito Industrial foi sempre um 

campo fértil ao uso equivocado de cautelares. Manifestação recorrente desse 

fenômeno é a ação cautelar de busca e apreensão antecedente de ações de 

abstenção, cominatória, declaratória e até mesmo ressarcitória (v. item 3.3 e 

7.1).941 Essa busca e apreensão com o claro objetivo de inibir ou remover o ilícito 

não possui qualquer traço de cautelaridade, repita-se.

Em apertado resumo é preciso definir se proposta uma busca e 

apreensão, de genuína natureza inibitória ou de remoção do ilícito, em processo 

cautelar, poderá a medida ser deferida com fundamento no § 7o, do art. 273, do 

CPC. E a resposta é positiva, nos termos já exaustivamente abordados neste 

trabalho, até porque, de fato, não há diferença entre essa hipótese e a já 

analisada (v. item 4.6.9). Antes da introdução da fungibilidade expressa, a 

jurisprudência vinha refutando a hipótese.942

Antes de tudo é preciso repetir que é viável a chamada fungibilidade 

de mão dupla. Conquanto o art. 273, § 7o, expressamente só autorize que se

Assim a jurisprudência recente, inclusive: TJRJ -  AC 5755/96 -  Reg. 250897 -  
Cód. 96.001.05755 -  Capital -  7a C.CÍv. -  Rela Desa Áurea Pimentel Pereira -  J. 01.04.1997; TJRS 
-  AGI 70003541836 -  5a C.Cív. -  Rela Desa Ana Maria Nedel Scalzilli -  J. 04.04.2002.

942 PROCESSUAL CIVIL -  BUSCA E APREENSÃO -  AÇÃO CAUTELAR TÍPICA -
ART. 839 DO DIPLOMA INSTRUMENTAL -  MEDIDA DE CUNHO SATISFATIVO -  
INADMISSIBILIDADE -  APELO IMPROVIDO -  DECISÃO UNÂNIME -  Ressalvadas as hipóteses 
da medida tomada em procedimentos especiais, a exemplo daquela prevista no Dec. Lei n° 911/69, 
contemplando a alienação fiduciária em garantia, e de outras previstas em Lei, a busca e 
apreensão não pode funcionar como cautelar satisfativa do direito material da parte. Não se afigura 
adequada a ação cautelar de busca e apreensão, movida com amparo no art. 839 do CPC, para 
reivindicar o domínio de bem litigioso, situação que será possível, apenas, por meio de ação 
cognitiva, de procedimento ordinário, diante da necessidade de ampla instrução probatória. O 
defeito postulatório acarreta o indeferimento da petição inicial, ex VI do art. 295, V, do Estatuto de 
Rito, já que vedada, no caso, a emenda inaugural. À unanimidade, negou-se provimento ao apelo. 
(TJPE -  AC 37559-5 -  Rei. Des. Márcio Xavier -  DJPE 28.03.2002 -  p. 59).
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conceda medida cautelar em processo de conhecimento, é possível antecipação 

em processo cautelar. E isso é possível não apenas pela interpretação sistemática 

do próprio § 7o, mas, sobretudo, porque o princípio da fungibilidade informa o 

sistema processual independentemente de regras expressas.

Entretanto, deferida a busca e apreensão satisfativa em processo 

cautelar, em atenção ao princípio da fungibilidade, obriga-se o juiz a mandar 

emendar a inicial, de forma a se proceder à correção procedimental, nos termos 

das previsões dos art. 284 e 295, V, do CPC.

Por fim, é importante esclarecer que a restrição que articula parte da 

doutrina à aplicação da fungibilidade às cautelares nominadas não tem aplicação 

nesse caso, pois não se trata de cautelar típica requerida em ação de 

conhecimento, mas sim de provimento satisfativo sob as vestes do cautelar.943 Aí, 

por certo, não é de se cogitar do óbice.

7.4 Bu sc a  e a p r e e n s ã o  p r o b a tó r ia  r e q u e r id a  em  a ç ã o  de

CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE (§ 7o, ART. 273, CPC)

Diferente questão está na possibilidade de se deferir busca e 

apreensão de natureza probatória no âmbito da ação de conhecimento. Embora 

se trate, em princípio, de ocorrência que se enquadra na previsão original do 

dispositivo (cautelar em ação de conhecimento), há certa resistência em se aceitar 

a aplicação ao caso do princípio da fungibilidade.

943 MOREIRA, Alberto Camifia, NEVES, Daniel A. Assumpção, NETO, Luiz Orione e
SHIMURA, Sérgio. Nova reforma processual civil: comentada. São Paulo: Ed. Método, 2002, p. 128 
e 129; FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários à novíssima reforma do CPC: Lei 10.444, de 07 
de maio de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 121; DIAS, Jean Carlos. Tutelas de urgência: 
princípio sistemático da fungibilidade. Curitiba: Juruá, 2003, p. 182.
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O trabalho já definiu que deve haver dúvida objetiva para que se 

provoque a incidência da fungibilidade. Pois, até mesmo as cautelares nominadas, 

como a busca e apreensão, em tese, podem eventualmente revelar-se em zona 

de penumbra que autorize a fungibilidade, ao contrário do que foi sustentado por 

vozes autorizadas que comentaram a inovação.944 O contrário também não pode 

ser aceito sem ressalvas, ou seja, não é sempre que a cautelar nominada poderá 

ser deferida em ação de conhecimento sob o manto da fungibilidade.945

A questão deve ser resolvida apenas sob a tutela da existência ou 

não de dúvida objetiva acerca da natureza da medida. Portanto, se o arresto for 

requerido em antecipação de tutela, há de ser indeferido, pois inaplicável a 

fungibilidade em face do erro grosseiro. Noutra ponta, o mesmo não se pode dizer 

da busca e apreensão. Há busca e apreensão de natureza eminentemente 

satisfativa, mas há também aquelas que são cautelares, ou meio de atuação de 

outra cautelar (v. item 7.). O mesmo pode ser dito em relação à ação de exibição. 

Assim, pretendida uma busca e apreensão de natureza cautelar como se 

antecipação de tutela fosse, poderá haver sim dúvida objetiva acerca da natureza 

da medida, o que só a hipótese concreta realmente poderá responder.

Sequer pode ser dito que a concessão de uma cautelar nominada 

por antecipação (aí a suposta razão da não aplicação da fungibilidade) possa se 

prestar a burlar os requisitos específicos da medida, previstos no Código de 

Processo Civil.946 É que o § 7o, do art. 273, subordina a concessão da medida e, 

portanto, a incidência da fungibilidade, à presença dos respectivos pressupostos.

944 MOREIRA, Alberto Camina, NEVES, Daniel A. Assumpção, NETO, Luiz Orione e 
SHIMURA, Sérgio. Nova reforma processual civil: comentada. São Paulo: Ed. Método, 2002, p. 128 
e 129; FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários à novíssima reforma do CPC: Lei 10.444, de 07 
de maio de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 121; DIAS, Jean Carlos. Tutelas de urgência: 
princípio sistemático da fungibilidade. Curitiba: Juruá, 2003, p. 182. SPADONI. Joaquim Felipe. 
Fungibilidade das tutelas de urgência. Revista de Processo, n° 110, p. 85.

945 É como querem WAMBIER, Luiz Rodrigues e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 
Breves comentários à 2a fase da reforma do CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 65.

946 É como pensam MOREIRA, Alberto Camina, NEVES, Daniel A. Assumpção,
NETO, Luiz Orione e SHIMURA, Sérgio. Nova reforma processual civil: comentada. São Paulo: Ed. 
Método, 2002, p. 128 e 129.
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Assim, quando for caso de dúvida objetiva que autorize a aplicação da 

fungibilidade à medida cautelar nominada, a concessão estará subordinada à 

presença dos respectivos pressupostos previstos nos dispositivos específicos do 

CPC que regulam aquela cautelar nominada. De toda forma, há de se reconhecer 

que a aplicação do princípio da fungibilidade às nominadas estará restrita a 

poucos casos.

E parece que a busca e apreensão de natureza probatória, no mais 

das vezes mero meio de atuação de uma produção antecipada de prova, dada a 

controvérsia que a medida suscita em doutrina e jurisprudência, é de se admitir 

em antecipação de tutela. Isso resolve muitos casos de indeferimento de busca e 

apreensão que eram refutados porque os operadores do direito baralhavam as 

hipóteses, antes da introdução da fungibilidade expressa.947

A rompimento que essa fungibilidade impõe ao sistema atual do 

Código de Processo Civil já mereceu abordagem específica (v. item 3.3.2).

7.5 A BUSCA E APREENSÃO E A CESSAÇÃO DE ATIVIDADE

Dispõe o art. art. 203, da Lei n° 9.279/96: “Tratando-se de 

estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam 

funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e 

apreensão dos produtos quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada 

a sua atividade licitamente exercida".

947 É exemplo: “Aretensão de busca e apreensão do art. 839 e seguintes do CPC há
de ser deduzida em processo cautelar autônomo e preparatório, e não diretamente no processo 
tido como principal, sob pena de se amalgamar procedimentos distintos em ação única, a dificultar 
ou mesmo impossibilitar a defesa por parte do réu” (TJDF -  AGI 20010020046490 -  3a T.Cív. -  
Rei. Des. Wellington Medeiros -  DJU 13.03.2002 -  p. 43).
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Embora a regra esteja prevista entre as disposições penais, tal 

sempre foi invocada para se requer medidas no cível, o que é possível, não pelo 

dispositivo, mas porque a busca e apreensão é possível independentemente da 

disciplina específica da Lei n° 9.279/96. Mas é certo que essa limitação não se 

aplica ao cível, pois a razão de ser de uma busca e apreensão não se relaciona 

com as diligências preliminar do dispositivo mencionado.

De qualquer forma, considerando-se aplicação da regra que se faz 

no cível, alguém poderia supor que o dispositivo veda a apreensão total dos 

produtos contrafeitos, pois isso inviabilizaria a continuação das atividades da 

empresa. Essa, entretanto, não é a melhor interpretação que se pode oferecer ao 

artigo transcrito. É a própria interpretação literal que parece resolver a dúvida, pois 

o artigo veda a paralisação da atividade licitamente exercida. E como a venda de 

produtos contrafeitos não pode ser reputada como atividade lícita, dúvidas não 

mais podem restar quanto ao cabimento da apreensão total.

E não se pode negar que a expressão “licitamente” foi introduzida 

propositadamente pelo legislador, sendo acrescentada à redação original do 

dispositivo que constava do revogado Código de Propriedade Industrial (Lei n° 

5.772/71 ).948

Mais do que isso e como reconhece a jurisprudência: “não há dizer 

que o cumprimento liminar implicaria na paralisação das atividades (...), bastando 

considerar que se acha livre de fabricar outros produtos” não eivados de ilicitude 

por contrafação.949

Art. 186, da Lei 5.772/71: “tratando-se de estabelecimentos industriais ou 
comerciais, legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências 
preliminares se limitarão à vistoria e a apreensão dos produtos, artigos ou objetos, quando 
ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade” (SCHIMDT, Lélio Denícoli. 
Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de marcas. Revista da Associação 
Brasileira de Propriedade Industrial, n° 33, mar/abr de 1998, p. 38).

949 MS n° 150.410-1/5, Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (SOARES, José
Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade Industrial. São Paulo : Jurídica 
Brasileira, 1998, p. 100). O mesmo autor arrola inúmeros casos de apreensão total de produtos
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Por fim, em tese não torna inviável a medida o suposto caráter não 

revertível da cessação de atividade. O trabalho enfrentou a questão e apontou que 

não se pode proceder a uma aplicação acrítica da regra do § 2°., do art. 273, do 

CPC, em especial numa tutela que se funda no art. 461 do CPC (v. item 4.6.6).

Demais disso, se a concessão da tutela antecipada puder causar 

dano irreversível, impõe-se a ponderação dos valores em jogo.950 É o que deverá 

ser feito pelo juiz no caso concreto, sempre com os olhos voltados ao princípio da 

proporcionalidade. A cessação de atividade só se autoriza “se tal for a única forma 

capaz de dar efetiva proteção ao direito cuja tutela se persegue”, há muito tempo 

já advertiu Ovídio Baptista da S ilva .951

contrafeitos. Em sentido contrário: “Não se pode conceder tutela antecipada, a qual implicaria na 
cessação da atividade produtiva da ré” (TJPR -  Al 0074228-5 -  (7087) -  6a C.Cív. -  Rei. Des. 
Conv. Rosene Arao de Cristo Pereira -  DJPR 06.08.2001).

950 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. p. 149.

951 SILVA, Ovídio Baptista da. A ação cautelar inominada no direito brasileiro. Rio de 
Janeiro : Forense, 1991. p. 430.
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8. A specto s  pro cessuais  da  tu tela  r essa r c itó r ia  no  D ireito

Industrial

8.1 Esclarecimentos pertinentes

A tese não se propõe a enfrentar todos os aspectos da tutela 

ressarcitória, pois se trata de assunto em si para outra tese. O trabalho 

demonstrou que a tutela jurisdicional da propriedade industrial liga-se com 

prevalência à tutela preventiva que, por isso, traduziu-se em escopo principal do 

trabalho.

Entretanto, nem sempre foi assim, como já foi mencionado. 

Historicamente a tutela ressarcitória era o caminho único para a propriedade 

industrial.952 Hoje, entretanto, o ressarcimento cedeu espaço às tutelas 

preventivas e específicas, especialmente no âmbito do Direito Industrial. Trata-se 

de exceção, na lição de Mandriou , indicada para as hipóteses em que a 

prestação in natura se mostrar de fato inviável.953

Isso está longe de significar a desimportância do ressarcimento à 

propriedade industrial, por certo. É evidente que muito ainda haverá de ser 

resolvido no âmbito da tutela ressarcitória. Mesmo com a prevalência da tutela 

preventiva, nem sempre se consegue inibir o ilícito que ainda não se manifestou. E 

essa parte do ilícito que não foi inibido e se transformou em dano, prejuízo, é 

material para a tutela ressarcitória, sempre. Esse ressarcimento, além da 

disciplina geral do Código Civil, está também expressamente previsto no art. 209, 

da Lei n° 9.279/96. Os critérios de aferição estão previstos no art. 210 da mesma 

Lei.

952 AUTERI, p.; FLORIDIA, G.; MANGINI, V.; OLIVIERI, G.; RICOLFI, M.; SPADA, 
P.. Diritto industriale -  Proprietà intellettuale e concorrenza. Torino : G. Giappichelli, 2001. p. 634.

953 MANDRIOLI, Crisanto. L’eszecuzione forzata in forma specifica. Milano: Giuffrà, 
1953. p. 25.
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Além disso, não se pode descartar as hipóteses de conversão em 

perdas e danos, na opção do autor, ou quando impossível a tutela específica ou 

ainda a obtenção do resultado prático correspondente (§ 1o, art. 461, CPC).

Entretanto, os aspectos mais importantes da tutela ressarcitória na 

propriedade industrial se relacionam à intrincada aferição do quantum, inclusive 

mediante critérios previstos em citado dispositivo da Lei n° 9.279/96.954 E de fato o 

escopo da tese não autoriza que se enfrente um tema desse. Mas há espaço sim 

para que alguns pontos da tutela ressarcitória mereçam atenção, em especial a 

questão do ressarcimento na forma específica. É o propósito deste ponto.

8.2 A CULPA NA TUTELA RESSARCITÓRIA NO DlREITO INDUSTRIAL

É quase unânime, como se vê ao longo deste trabalho, a ausência 

da necessidade do elemento subjetivo da conduta (tendo o dano como eventual 

conseqüência) para a concessão de uma tutela inibitória. Isso se depreende da 

teoria geral da tutela inibitória e, com mais ênfase ainda, no campo mais estrito da 

inibitória própria do Direito Industrial. Assinala-se como conseqüência natural 

desta premissa a necessidade da comprovação da culpa nas hipóteses de tutela 

ressarcitória.955 Até porque, adverte Frignani, ressarcitória sem dano é uma

Lei n° 9.279/96, art. 210: “Os lucros cessantes serão determinados pelo critério 
mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria 
auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da 
violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito 
violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem”.

955 Para ficar apenas em alguns exemplos citados ao longo da tese: FRIGNANI, Aldo.
L ’injunction nella commom law e flnibitoria nel diritto italiano. Milão : Giuffrè, 1974. p. 410; 
RAPISARDA, Cristina. Profili delia tutela civile inibitória. Pádua : Cedam, 1987. p. 88; MAJO, Adolfo 
di. Problemi e metodo dei diritto civile -  La tutela civile dei diritti. Milão : Giuffrè, 1982. v. III. p. 140; 
SPOLIDORO, Marco Saverio. Le misure di prevenzione nel diritto industriale. Milão: Giuffrè, 
1982. p. 161 a 163. SCUFFI, Massimo. Diritto Processuale dei Brevetti e dei Marchi. Milano: 
Giuffrè, 2001. p. 206-207. Com amplo apanhado de jurisprudência, BIGIAGI, Walter. La 
Concorrenza Sleale, 2001. 3a. edição. Torino: UTET. p. 347; COSTA E SILVA, Paulo. Meios de 
reação civil à concorrência desleal. In: Concorrência Desleal. Coimbra : Almedina, 1997. p. 103 e 
111; MARINONI, Tutela Inibitória (Individual e Coletiva), op. cit., p. 260.
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contradição;956 e como o dano é pressuposto, impossível prescindir-se do 

elemento subjetivo.957

Na síntese dessa máxima da doutrina, se a inibitória dispensa a 

discussão acerca da culpa (por se limita à comprovação do ilícito ou sua ameaça), 

na ressarcitória (porque trata de dano) não há procedência sem sua cabal 

demonstração. Entretanto, se a primeira parte dessa síntese conclusiva é mesmo 

inquestionável (inibitória sem culpa), idêntica conclusão não se pode oferecer à 

segunda parte (ressarcitória só com culpa), pelo menos sem as ressalvas 

necessárias à matéria, como agora será visto.

Para desde logo demonstrar a controvérsia, é reveladora a posição 

de parte da jurisprudência brasileira acerca da matéria. Alguns recentes julgados 

resumem a questão:

Laudo pericial conclusivo da contrafação, não excluindo a
responsabilidade do vendedor a alegação, não comprovada, de
que teria adquirido as bolsas de terceiro, que alegou deter
autorização para utilizar a marca. Em tema de propriedade
industrial, a indenização (arts. 208 e 210 da Lei n° 9.279/961
busca recompor danos sofridos pelo titular do direito oor sua
indevida utilização por outrem, inspirando-se nos princípios aue
vedam o enriquecimento sem causa, a prescindir de verificação 
, . 958de culpa.

No mesmo sentido:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL -  CONTRAFAÇÃO -  
COMERCIALIZAÇÃO -  OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR -  
RESPONSABILIDADE OBJETIVA -  DANO MATERIAL -  DANO 
MORAL -  Apelação Cível. Ação Ordinária. Contrafação. Para a 
configuração da imitação, não importa ser o produto imitador cópia 
servil do produto e da marca imitada, bastando a capacidade do 
produto gerar a confusão ao consumidor médio, induzindo-o em 
erro, face à forte identidade entre as características e qualidades

956 FRIGNANI, Aldo. L’azione inibitória per violazione di norme antitrust nella cee e
nell’ordinamento italiano. Rivista di Diritto Industriale, parte 1,1968. p. 187.

957 BIGIAGI, Walter. La Concorrenza Sleale, 2001. 3a. edição. Torino: UTET. p. 347.

958 TJRJ -  AC 13.573/99 -  7a C.Civ. -  Rel. Des. Luiz Roldão -  J. 19.06.1999.
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do produto e da marca contrafator. A simples comercialização de 
produtos contrafeitos caracteriza, obriaa à indenização da parte 
lesada, em danos materiais e imateriais, nestes compreendidos o 
da imagem, independente da prova de culpa do contrafator.
sendo certo afirmar, aue a existência do preiuizo causado pelo

959contrafator de marca notoriamente conhecida é presumida.

Com efeito, ainda no mesmo sentido, o T r ib u na l  d e  J u s tiç a  do  

Pa r a n á , num caso de utilização de registros de clientela de empresa concorrente 

(concorrência desleal), reconheceu a “desnecessidade de dolo para que se 

caracterize a contrafação”.960

Tecnicamente não se pode falar em dano sem responsabilidade e, o 

que importa, responsabilidade sem culpa lato sensu. É da essência da teoria da 

responsabilidade civil.961 Portanto, não obstante as decisões transcritas, a culpa 

não se pode presumir nas ações ressarcitórias no âmbito do Direito Industrial. 

Quando muito, provada a culpa, se pode presumir o dano nas hipóteses de 

violação do direito de marca ou patente.962

Descontadas eventuais imprecisões técnicas das decisões 

abordadas, o que é possível se inferir dos julgados é o caráter especial da culpa 

nas ações que envolvem propriedade industrial. E este caráter especial parece 

decorrer da publicidade inerente à patente e ao registro da marca. Presume-se a 

culpa do contrafator porque não se pode autorizar desconhecimento de dados que 

estão disponíveis no INPI, ou mesmo quando a marca é notoriamente conhecida, 

como se fundamenta na decisão citada.

959 TJRJ -  AC 2.414/99 -  (Reg. 040.599) -  18a C.Cív. -  Rei. Des. Jorge Luiz Habib -  
J. 24.03.1999.

960 TJPR -  AC 0101545-0 -  (6385) -  6a C.Cív. -  Rei. Des. Leonardo Lustosa -  DJPR 
02.04.2001.

961 À exceção do campo próprio da teoria objetiva, “não há responsabilidade sem 
culpa. O dever de indenizar nasce unicamente quando o agente causa dano a outrem 
intencionalmente ou por negligência, imprudência, ou imperícia (GOMES, Orlando. Introdução ao 
Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1989. p. 504).

962 Assim a jurisprudência italiana: “ai fini dei risarcimento dei dano da contraffazione
di ditta e marchio (...) il danno è in re ipsa” (Giur. Ann. Diritto Industriale, 1973, p. 288).
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É, com algumas diferenças, a lógica adotada pela jurisprudência 

italiana. Tanto é assim que há julgados excluindo a culpa daqueles que provem a 

prévia consulta aos órgãos de registro.963 Noutro julgado italiano se decidiu que “a 

culpa do contrafator, necessária à imputação de responsabilidade pelo dano, 

decorre do sistema de publicidade legal das patentes, que cria uma presunção 

iuris et de iure de conhecimento da exclusividade alheia”.964 Ainda nesse sentido, 

se presume a culpa daquele que se utiliza de sinal distintivo sem se assegurar que 

haja utilização anterior por concorrente. No âmbito do Direito Industrial, a 

jurisprudência tem entendido que a culpa se presume pela publicidade que lhe é 

própria. Por isso que se chega a afirmar que essa culpa “é presumida até prova 

em contrário”.965

Isso não porque exista uma obrigação de consultar o INRI, mas 

porque não se admite que as pessoas que exerçam atividade comercial não 

tenham os cuidados necessários a evitar a utilização de uma marca alheia ou, o 

que é pior, desconsiderar patente de invenção.966

Ocorre, em verdade, que a teoria geral pura da responsabilidade civil 

foi mitigada pelas peculiaridades próprias da propriedade industrial. Se não houve 

a opção do legislador pela responsabilidade objetiva, a jurisprudência tratou de 

criar um paradigma de culpa diferenciado para o Direito Industrial. Apenas assim, 

portanto, podem ser compreendidas as decisões antes mencionadas.

963 NIVARRA, Luca. Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle “sanzioni” a
tutela delia proprietà intellettuale. In Annali italiani dei diritto d ’autore, delia cultura e dello
spettacolo. Milão : Giuffrè, 2000. p. 333.

964 NIVARRA, Luca. Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle “sanzioni” a
tutela delia proprietà intellettuale. In Annali italiani dei diritto d ’autore, delia cultura e dello
spettacolo. Milão : Giuffrè, 2000. p. 330. Conferir sobre o tema, SERTORIO, Marco. Illecito civile, 
concorrenza, prescricione. Archivo delia responsabilità civile e dei problemi generali dei danno. 
Piacenza: Casa Editrice La Tribuna, 1964. p. 132 e seguintes.

965 BIGIAGI, Walter. La Concorrenza Sleale, 2001. 3a. edição. Torino: UTET. p. 359 e
360. Assim também: ABRIANi, Niccolò; COTTINO, Gastone; RICOLFI, Marco. Diritto Industriale. 
Pádua: Cedam, 2001. p. 90.

966 MOSCO, Luigi. La Concorrenza Sleale. Napoli: Jovene, 1956. p. 232 a 235.
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É interessante notar ainda que o Acordo TRIPS faculte aos Estados- 

Partes a possibilidade de indenização “mesmo quando o infrator não tenha
QR7efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ciência .

É a lógica aproximada de uma previsão específica da Lei n° 

9.279/96: art. 124. “Não são registráveis como marca: (...) XXIII - sinal que imite 

ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não 

poderia desconhecer em razão de sua atividade (...)”.

É como explica Tinoco S o a r e s :

Com o banco de patente do INRI, que detém todas as patentes e 
pedidos de patente efetuados no Brasil e grande número de outras 
depositadas ou conferidas no estrangeiro (...) ninguém, hoje, em 
sã consciência, poderá ficar privado da obtenção dessas 
informações. E, por via de conseqüência, não poderá também 
alegar ignorância do direito de terceiros (...).968

Sob a égide do antigo Código de Propriedade Industrial de 1945, o 

art. 178, com redação importada pelo atual 209, já despertava na doutrina a 

conclusão que a “culpa resultava in re ipsa”, afastando a incidência do art. 159 do 

CC %9 |^0 fjna| ç|q século retrasado a doutrina brasileira já sustentava, na 

contrafação de marcas, que “a má-fé reputa-se provada até justificação contrária, 

a qual não pode consistir em ignorância do registro”.970

Enfim, o importante é apenas ressaltar que há sim critério especial 

de aferição de culpa nas ações ressarcitórias que envolvem propriedade industrial.

967 Acordo TRIPS, art. 45.2, in fine.

968 SOARES, José Carlos Tinoco. Processo Civil nos Crimes contra a Propriedade 
Industrial. São Paulo : Jurídica Brasileira, 1998, p. 175.

969 DUVAL. Hermano. Concorrência Desleal. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 14. Sobre o 
tema na Itália, MOSCO, Luigi. La Concorrenza Sleale. Napoli: Jovene, 1956. p. 234 e 235.

970 CELSO, Affonso. Marcas Industriais e Nomes Comerciais. Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, 1888. p. 134.
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Tal particularidade, como ressaltado, parece decorrer da publicidade inerente à 

patente e ao registro da marca.

8.3 O RESSARCIMENTO NA FORMA ESPECÍFICA NA TUTELA DA PROPRIEDADE

INDUSTRIAL

Em repetidas oportunidades fixou-se a prevalência pela tutela 

específica no âmbito do Direito Industrial. Na introdução desse ponto ressaltou-se, 

no entanto, que há quase sempre material que estará afeito apenas ao 

ressarcimento. Já está claro que não sendo possível inibir preventivamente a 

ocorrência de um ilícito, mesmo que se consiga fazer cessar a continuação ou 

repetição, sempre restarão marcas da incidência de ilícito anterior ao primeiro 

provimento inibitório. O que não se relacionar diretamente com uma tutela 

reintegratória (a eliminar apenas o ilícito), o que, enfim, tiver se traduzido em dano, 

haverá de ser recomposto exclusivamente pelo ressarcimento.

Não por outro motivo quase invariavelmente ao pedido inibitório 

soma-se um ressarcitório cumulado (v. item 4.4). Não se descarta também que 

haja simultânea propositura de inibição, remoção do ilícito e ressarcimento. Aliás, 

o trabalho já se dedicou a estabelecer as distinções entre uma ação de remoção 

do ilícito e uma que seja ressarcitória na forma específica (v. item 4.7.1). É apenas 

preciso lembrar que a ressarcitória pressupõe sempre a existência de um dano e 

está vocacionada a restabelecer a situação existente antes da ocorrência do dano, 

“dirige-se contra os danos advindos da transgressão”.971 A ação de remoção do 

ilícito não se relaciona com o dano, pois pretende o restabelecimento da situação 

anterior ao ilícito.

971 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 183.
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Fixado que há quase sempre espaço que só se resolve mesmo no 

âmbito do ressarcimento, é preciso indicar se o ressarcimento pelo equivalente é o 

que basta à recomposição dos prejuízos causados no âmbito da propriedade 

industrial. A resposta é negativa. Preferencialmente a tutela da propriedade 

industrial reclama o ressarcimento na forma específica.

No campo do Direito Industrial, tendo sido impossível evitar a 

ocorrência do ilícito (por meio de inibitória) e não bastando a remoção do ilícito, a 

tutela ressarcitória na forma específica é a melhor forma de reparação. O 

ressarcimento pelo equivalente é a última forma de tutela a ser manejada na tutela 

da propriedade industrial.

E o motivo é simples. Como será visto, as mesmas razões que 

induzem a prevalência da tutela preventiva e específica na tutela da propriedade 

industrial determinam de igual forma a prevalência do ressarcimento na forma 

específica. Antes, porém, vale identificar os contornos de uma ação que possa ser 

classificada como ressarcitória na forma específica.

O ressarcimento na forma específica se opõe ao ressarcimento pelo 

equivalente, pois se propõe a “reparar o dano independentemente da outorga ao
Q7 Olesado de um equivalente em pecúnia, correspondente ao valor da lesão . 

Reconhecidos a culpa, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se a necessidade 

de reparação. Essa reparação pode-se dar pelo equivalente, mediante a aferição 

do quantum necessário à justa recomposição. Já quando o ressarcimento se 

apresenta na forma específica, não se oferece ao lesado um valor, mas pretende 

se estabelecer “uma situação equivalente àquela que existiria caso o dano não 

houvesse sido praticado”.973

972 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. p. 68.

973 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. p. 158.
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Modalidade recorrente de ressarcimento na forma específica está na 

hipótese daquilo que se convencionou chamar de contra-anúncio, em exemplo já 

mencionado (v. item 4.7.1). Na Itália se determina a publicação da sentença que 

reconhece ilícito concorrencial. Com isso, supõe-se parcialmente ressarcidos na 

forma específica danos causados ao autor lesado em atos de concorrência 

desleal.974 Supõe-se que a veiculação da decisão judicial que fixou como ilícito o 

ato atacado no processo possa se prestar a ressarcir parte dos danos causados 

pela prática questionada na ação. Sem dúvida que está aí um caso de 

ressarcimento na forma específica.

O chamado contra-anúncio, entretanto, vai além disso. O exemplo é 

da portuguesa Paula Costa e S ilva : “Imagine-se que um produtor enviou 

correspondência a potenciais clientes, anunciando determinado produto. Porém, a 

respectiva descrição é falseada. Atribuem-se características ao produto que ele 

não tem, potenciando-se uma lesão dos interesses dos agentes econômicos que 

colocariam o produto correspondente a tais especificações. Se aos concorrentes é 

possível exigir que aquele agente econômico não envie mais correspondência, 

perguntar-se-á se este podem pedir a respectiva condenação em envio de 

correspondência que venha esclarecer que a anterior descrição do produto não 

correspondia à realidade”. A resposta afirmativa da autora à hipótese concebida 

indica caso claro de ressarcimento na forma específica no âmbito do Direito 

Industrial.975

Em exemplo similar trazido pela doutrina espanhola está a 

publicação de retificações correspondentes às informações incorretas, falsas e 

enganosas.976 P o n t e s  de M ir a nda  já  imaginava possível se cumular a uma

974 GHIDINI, Gustavo. La repressione delia concorrenza sleale nel sistema degli artt. 
2598 ss. Cod. Civ. Rivista di Diritto Civile, 1970. p. 334.

975 COSTA E SILVA, Paula. Meios de reacção civil à concorrência desleal. In: 
Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 1997, p. 110.

976 VILAR, Silvia Barona. Competência Desleal. Valencia: Tirant lo Blanch, 1991. p. 
30.
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inibitória (ação de abstenção) da publicação falsa ou injuriosa (sobre concorrente, 

por exemplo), a inserção da resposta ou da retificação, ou mesmo a divulgação 

contrária correspondente.977 Fritz Ba u r  fala em “dever de publicar escrito em 

sentido contrário.978 É a contrapublicidad, reputada pela doutrina espanhola como 

necessária para se “remediar los efectos residuales de una publicidad 

enganosa”.979 Tratam-se inegavelmente de hipóteses de ressarcitória na forma 

específica.

Constatada a prática de um ato de concorrência desleal por meio da 

auto-atribuição de distinção que, em verdade, não se obteve (art. 195, VII, Lei n° 

9.279/96), é possível pensar em inibitória, remoção do ilícito, ressarcimento na 

forma específica e, ainda, ressarcimento pelo equivalente. Essa atribuição 

indevida de distinção, em exemplo possível, pode se dar pela inclusão de 

referência na fachada da empresa e envio de correspondências a potenciais 

clientes.

Ainda no mesmo exemplo, o concorrente lesado pela perda de 

clientela provocada pela desleal concorrência pode, a um só tempo, (01) requer 

uma tutela inibitória para que se imponha ordem ao demandado para fazer cessar 

a distribuição das correspondências (ou mesmo a apreensão da propaganda); (02) 

determinar a remoção da indevida referência distintiva na fachada (por ordem ou 

técnica sub-rogatória); (03) determinar ao demandado, ou a um terceiro às suas 

custas, que envie correspondências a todos que foram atingidos pela veiculação 

indevida, dando conta da necessária retificação; (04) condenar o demandado a 

ressarcir todos os prejuízos que não puderam ser evitados pela inibitória que fez

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações, vol. I, tomo I. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, p. 155 e 156.

978 BAUR, Fritz. Tutela Jurídica Mediante Medidas Cautelares. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1985, p. 84.

979 VALERA, Sol Basharach de. La acción de cesación para la represión de la 
competência desleal. Madrid: Tecnos, 1993. p. 100.
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cessar a continuação ou repetição e, por outro lado, não foram ressarcidos na 

forma específica (contra-anúncio).

Como se infere do exemplo, o ressarcimento na forma específica 

quase nunca é capaz de ressarcir na íntegra, sendo no mais das vezes 

apresentado em cumulação ao ressarcimento pelo equivalente.980 Essa natureza 

parcial do ressarcimento na forma específica leva alguns a concluir, não sem 

razão, que não passa a hipótese de figura jurídica de complemento.981 De toda a 

forma, no Direito Industrial, mesmo se reconhecendo esse alcance parcial do 

ressarcimento na forma específica, é de se evitar a excessiva onerosidade delia 

richiesta reductio in prestinum, pela generalização do pagamento de soma em 

dinheiro.982 Até porque, é sempre melhor que o ressarcimento se dê na forma 

específica, pois já se alertou acerca da intrincada questão de mensuração dos 

valores dos prejuízos no Direito Industrial.983

É preciso reconhecer que, na prática, são incomuns as 

manifestações de ressarcimento na forma específica.984 No mais das vezes, 

entretanto, é o desconhecimento dessa espécie de tutela que afasta uma 

incidência mais freqüente. Tanto é assim que no direito alemão houve uma 

generalização do ressarcimento na forma específica.985

980 Nesse sentido, Talamini: “(...) a restauração das coisas a como eram ou deveriam 
ser é sempre incompleta” (TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não 
fazer. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 182).

981 CASTRONOVO, Cario. II risarcimento in forma specifica come risarcimento dei 
danno. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 514.

982 SFORZA, Gianfrancesco. Ordine di cessazione daH’ilecito e risarcimento in forma 
specifica. Giurisprudenza Costituzionale e Civile, parte 1, s.d., 616.

983 Acerca de alguns intrincados critérios de aferição dos prejuízos: FRANZOSI, Mario. 
Risarcimento danni da violazione di brevetto. II Diritto Industriale, n. 2, 2000. p. 107 e 108.

984 Assim também na Itália. Conferir SFORZA, Gianfrancesco. Ordine di cessazione 
dairilecito e risarcimento in forma specifica. Giurisprudenza Costituzionale e Civile, parte 1, 
s.d., p. 616. E na Alemanha. Conferir COBELLI, Cristina Ebene. Le “grandi braccia” dei 
risarcimento in forma specifica e delia condamnation en nature. In Processo e tecniche di 
attuazione dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 704.

985 MAJO, Adolfo di. Forme e tecniche di tutela. In Processo e tecniche di attuazione 
dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 17.
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Tema a ser enfrentado é a existência ou não de uma preferência pelo 

ressarcimento na forma específica. T alam in i sustenta que o ordenamento 

brasileiro não fixa a preferência do ressarcimento na forma específica em relação 

ao ressarcimento pelo equivalente. Isso porque, ao contrário dos ordenamentos 

português e italiano, não há no Brasil previsão expressa neste sentido. E do 

sistema do Código de Processo não se depreenderia tal preferência.986 Ao 

argumento se contrapõe o entendimento segundo o qual o art. 461 abre ensejo a 

essa preferência pelo ressarcimento na forma específica, pois se trata de 

“verdadeira fonte de instrumento processual”.987

Parece mesmo que as alterações produzidas no sistema processual 

brasileiro, com a introdução de dispositivos que romperam com o modelo clássico, 

têm repercussões também no âmbito da tutela ressarcitória, não sendo incorreto 

concluir que a preferência pela ressarcitória na forma específica se depreende da 

interpretação sistemática desse novo modelo adotado pelo Código.

Demais disso, Ba r b o sa  M o r e ir a  observa que a tutela específica é 

norteada pelo “postulado da maior coincidência possível”.988 E no campo da tutela 

ressarcitória o postulado impõe a adoção preferencial da ressarcitória na forma 

específica. Não se diga com isso que o ressarcimento na forma específica tenha 

prevalência natural. Mario L ib er tin i explica que essa preferência por uma ou outra 

forma de ressarcimento variou na história, sendo que a opção se dá pela

986 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 184. Mesmo na Itália há quem indique o primado do 
ressarcimento pelo equivalente. Nesse sentido, conferir SALVI, Cesare. II risarcimento dei danno in 
forma specifica. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 590 a 
593. Em sentido contrário BARCELLONA, Mario. Sul risarcimento dei danno in forma specifica. 
In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 615 e seguintes.

987 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. p. 155 e 163. O autor ainda justifica essa preferência no direito constitucional à adequada 
tutela jurisdicional (art. 5°., XXXXV, da CF), a incidir “de iure condendo e de iure condito sobre as 
estruturas técnicas do processo” (op. cit., p. 163).

988 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tendências na execução de ordens judiciais. 
In Temas de Direito Processual (Quarta Série). São Paulo: Saraiva, 1989. p. 251 a 241.
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valoração legal em vigência.989 Entretanto, a despeito de mencionada posição em 

contrário, parece certo concluir que a leitura sistemática do atual modelo assumido 

pelo processo brasileiro induz nítida preferência pelo ressarcimento na forma 

específica.

Tal prevalência, reitere-se, não estará a excluir o ressarcimento pelo 

equivalente, pois está claro que pela forma específica se ressarce quase sempre 

apenas de forma parcial. A prevalência do ressarcimento na forma específica não 

se relaciona com a suficiência dessa modalidade de tutela.

8.4  L im ite s  a o  r e s s a r c im e n t o  na  fo r m a  e s p e c íf ic a

As disposições do direito comparado que disciplinam o ressarcimento 

na forma específica impõem um limite à opção: a eventual onerosidade excessiva. 

No Brasil, como não há dispositivo expresso a tratar da matéria, não há limite 

estabelecido, o que, entretanto, não é necessário, pois “decorre do princípio 

segundo o qual o lesado não tem o direito de impor ao causador do dano um ônus 

economicamente ineficiente”.990

No Direito Industrial o limite da onerosidade excessiva deve sempre 

ser analisado em comparação ao valor do bem jurídico em questão (incluindo os

LIBERTINI, Mario. La tutela civile inibitória. In Processo e tecniche di 
attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 342. Em sentido próximo, Castronovo  afirma que 
não se pode afirmar que o ressarcimento na forma específica seja mais nobre que o ressarcimento 
pelo equivalente, mas se trata apenas de apurara a forma mais conveniente (CASTRONOVO, 
Cario. II risarcimento in forma specifica come risarcimento dei danno.ln Processo e tecniche di 
attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 487)

990 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. p. 176. Taruffo mostra que os limites a specific performance do direito norte-americano vêm 
sendo mitigado, especialmente em atenção à relevância social dos direitos envolvidos (TARUFFO, 
Michele. L’attuazione esecutiva dei diritti: profili comparatistici. In Processo e tecniche di attuazione 
dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 70, nota 23). Sobre a specific performance do direito norte- 
americano, conferir DONDI, Angelo. Tecniche di esecuzione nelfesperienza statunitense. In 
Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 249 e seguintes.
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reflexos no direito do consumidor, por exemplo). Além disso, a dificuldade de 

aferição do valor necessário ao ressarcimento pelo equivalente há de mitigar a 

aplicação direta da onerosidade excessiva como limite ao ressarcimento na forma 

específica.

Com efeito, muito não importa o custo que o demandado terá para 

reparar na forma específica um prejuízo causado por ato de concorrência desleal, 

pois aí a “onerosidade excessiva” estaria ao lado do lesado na hipótese de se 

ressarcir pelo equivalente, dadas as especificidades do bem jurídico.

8.5 O RESSARCIMENTO NA FORMA ESPECIFICA PODE SER EFETIVADO POR MEIO

DAS TÉCNICAS DO ART. 461 DO CPC

O ressarcimento na forma específica é, antes de tudo, uma 

modalidade de tutela ressarcitória. E essa tutela ressarcitória sempre teve estreita 

ligação com a ação condenatória. E isso porque o ressarcimento se dá 

invariavelmente pelo equivalente, pelo que pressupõe ato de expropriação, 

possível em nosso sistema apenas em execução diferida.

Atualmente não se nega, em doutrina (de lege ferenda), que mesmo 

uma execução por quantia certa contra devedor solvente pudesse ser efetivada 

por meio de coerção indireta: ordem para que pague sob pena de multa (v. item 

8.7). Mas o importante é notar que o atual sistema do Código de Processo Civil já 

autoriza que o ressarcimento na forma específica se dê por técnicas 

mandamentais e executivas.

Logo após a vigência do novo art. 461 do CPC, o Prof. M o n iz  de  

A ragão  já alertava que “as providências facultadas para promover o cumprimento 

das obrigações de fazer e de não fazer podem ser igualmente empregadas para
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garantir imediata obediência a outras determinações, desde que se mostrem 

adequadas e suficientes, conclusão que deriva da lógica do sistema e coincide 

com a preocupação de mais e melhor assegurar a eficiência do processo”.991

Para ficar em exemplo já cogitado, se alguém remete missiva a todos 

os clientes de uma empresa, contendo falsa informação a denegrir reputação 

comercial, com o fim de obter vantagem (Lei n° 9.279/96, art. 195. I), verificado o 

dano, cabe ressarcimento. Para que esse ressarcimento se dê na forma 

específica, pode o juiz — valendo-se de técnicas de tutela — ordenar ao 

demandado, sob pena de multa, o envio de correspondência a todos os clientes 

atingidos, com a retificação da informação falsa.992 Pode também determinar que 

um terceiro — em medida sub-rogatória —, em atividade custeada 

(antecipadamente, inclusive) pelo demandado, mande as correspondências 

retificadoras (v. item 4.2.14). Tanto numa como noutra hipótese estar-se-ia diante 

de uma tutela ressarcitória na forma específica, apenas atuadas com diferentes 

técnicas de tutela.

T a lam in i reconhece a possibilidade sustentando que “se o 

ressarcimento em forma específica tiver por objeto a prestação de um fato, não se 

descarta a adoção do próprio art. 461”. E conclui o autor: “é que o dever derivado 

de ressarcir assumirá, nessa hipótese, a configuração de um dever de fazer”.993

991 ARAGÃO, E. D. Moniz de., op. cit., p. 243. Também neste sentido, SILVA, Curso 
de Processo Civil, op. cit., v.1, p. 126; MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000. p. 167. Sobre a técnica mandamental a serviço do ressarcimento na 
forma específica, conferir, na Itália, MAJO, Adolfo di. Forme e tecniche di tutela. In Processo e 
tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 17.

992 Talamini cita exemplo do direito português, onde, em atenção à regra que dá 
preferência ao ressarcimento na forma específica, “já se decidiu que cabe ao responsável pelo 
acidente de trânsito mandar proceder à reparação do veículo sinistrado, caso o proprietário deste 
não se oponha” (TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 183).

993 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 338. Ma rino ni: “Perceba-se que a sentença por nós definida 
como mandamental também pode permitir a (...) tutela ressarcitória na forma específica — quando 
o dano pode ser reparado através de um fazer” (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 64). Taruffo  também sustenta que a imposição de 
medidas de coerção indireta, como 1’astreinte, também se prestam a atuação de direitos que

380



A admissão que as técnicas do art. 461 do CPC podem estar a 

serviço do ressarcimento na forma específica abre a possibilidade inegavelmente 

útil de antecipação de tutela nessas hipóteses (§ 3o, 461). Com isso, nada obsta 

que se defira liminarmente, preenchidos os requisitos próprios, a ordem para que 

os danos (ainda que apenas provisoriamente apurados) sejam ressarcidos na 

forma específica.

Demais disso, mesmo que se entenda que a antecipação de tutela 

em ressarcitória na forma específica se fundamenta exclusivamente no art. 273, 

com a nova redação do § 3o as técnicas do art. 461 “são agora aplicáveis à tutela 

antecipada do art. 273”.994 Por tal razão é que agora se fala expressamente em 

“efetivação da tutela antecipada”.

Há ainda uma terceira opção: o lesado pelas correspondências 

ilícitas manda por conta própria as correspondências retificadoras e, com os 

devidos comprovantes de despesas, propõe uma ação de ressarcimento. Se não 

puder ou não quiser antecipar as despesas, propõe o autor uma ação ressarcitória 

para condenar o demandado a pagar os custos necessários ao ressarcimento. 

Mas aí o ressarcimento é pelo equivalente.995

Na Itália, a doutrina reconhece que a tutela na forma específica, em 

geral, encontra resistência sobretudo na ausência de técnicas adequadas, na 

ausência de “strumenti destinati ad attribuire ad essa effettività”.996 O mesmo não 

se pode dizer do sistema brasileiro, hoje pleno de técnicas adequadas a fazer

seriam suscetíveis à execução forçada (TARUFFO, Michele. L’attuazione esecutiva dei diritti: profili 
comparatistici. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles : Jovene, 1989. p. 103).

994 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Lineamentos da reforma do CPC, 2a edição. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 41.

995 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. p. 165.
996 MAJO, Adolfo di. Problemi e metodo dei diritto civile -  La tutela civile dei diritti. 
Milão: Giuffrè, 1982. v. III. p. 45.
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valer a tutela ressarcitória na forma específica, nos termos mencionados no 

presente tópico.

8.6 A  ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RESSARCITÓRIA NO DlREITO INDUSTRIAL

Quando se fala em simples tutela ressarcitória quer-se, de início, 

diferenciá-la do âmbito específico da tutela ressarcitória na forma específica, de 

grande utilidade à tutela da propriedade industrial e já abordada em ponto 

precedente (v. item 8.3). Inegável não apenas o cabimento, mas a utilidade da 

antecipação de tutela no âmbito da ressarcitória na forma específica, como já 

definido.

O tema a ser enfrentado neste ponto diz respeito à possibilidade de 

antecipação de tutela no ressarcimento pelo equivalente, a demandar execução 

diferida e apartada. Trata-se de analisar a possibilidade de antecipação de soma 

em dinheiro em ação ressarcitória na esfera do Direito Industrial.

Por tal razão, também é preciso alertar que não se trata aqui de 

abordar as medidas cautelares que podem ser veiculadas às condenatórias de 

ressarcimento no Direito Industrial. Não há qualquer relação entre a tutela que 

assegura a realização do direito ao ressarcimento (arresto, por exemplo), com a 

tutela que antecipa a própria condenação, com a satisfação, ainda que parcial, do 

pedido final. A cautelar, quando veiculada à tutela ressarcitória tem única e 

exclusivamente a função de evitar a frustração da futura execução (v. item 3.3.3). 

Para repetir, uma coisa é o deferimento de cautelar de arresto para garantia de 

futura execução diferida em ação condenatória-ressarcitória; outra coisa, muito 

diferente, é a antecipação liminar de soma em dinheiro no bojo de uma ação 

ressarcitória.
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Gama C e r q u e ir a  imaginava uma busca e apreensão como 

preparatória de uma principal de indenização (ressarcitória).997 É claro que 

também não é dessa espécie de “liminar” que se está tratando quando se fala em 

antecipação de tutela em ação de ressarcimento. Aliás, essa busca e apreensão 

não tem qualquer relação com a ressarcitória, pois se prestava a inibir ou remover 

o ilícito (v. item 7.1). Quando muito essa busca e apreensão poderia estar a 

serviço de uma outra cautelar de arresto.

Também não se trata de cogitar de antecipação da tutela 

ressarcitória quando se trata do art. 209, § 1o (Poderá o juiz, nos autos da própria 

ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente 

a sustação da violação ou de ato que a enseje (...)”. Ora, determinar a sustação da 

violação é manifestação inequívoca de tutela genuinamente inibitória. Portanto, e 

como já foi ressaltado, a sustação liminar prevista no § 1o só é possível na 

hipótese de cumulação das demandas ressarcitória e inibitória, antecipando-se os 

efeitos dessa última tutela.998

Trata-se aqui de examinar tão-somente a antecipação de soma em 

dinheiro em ação ressarcitória pelo equivalente. Das outras hipóteses já se 

ocupou o trabalho.

Quem se ocupou do tema da tutela jurisdicional da propriedade 

industrial supõe possível a antecipação quanto ao pagamento das perdas e danos

99 CERQUEIRA, João Gama. Tratado de propriedade industrial. Rio de Janeiro:
Forense, 1946, vol. II, tomo I, p. 359. Exemplo de busca e apreensão antecedente à ação 
ressarcitória está em TJSP -  Al n° 92.223-4 -  3a CCIV -  Rei. Des. Cezar Peluso -  J. 24.11.1998.

998 Concorda, embora fale em cumulação com pedido condenatório em obrigação de
não fazer: SCHIMDT, Lélio Denícoli. Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito de 
marcas. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 33, mar/abr de 1998, p. 40. 
Conferir o seguinte julgado: TJSP -  AC 88.399-4 -  9a CDPriv. -  Rei. Des. Ruiter Oliva -  J. 
17.11.1998.
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nas ações ressarcitórias por contrafação, em atenção ao “volume dos prejuízos 

experimentados” e eventual “situação de penúria financeira” da empresa lesada.999

O debate acerca da necessidade de encurtar o caminho a ser 

percorrido pelo demandante de uma tutela ressarcitória é preocupação antiga e 

não é exclusividade da doutrina brasileira. Por aqui foi concebido o instituto da 

antecipação de soma em dinheiro e mesmo, mais recentemente, a antecipação da 

parte incontroversa.1000 Na Itália, há poucos anos reformou-se o Código de 

Processo e foi criada uma “ordem de pagamento” ao final da fase de instrução, 

com o objetivo de, preenchidos requisitos próprios, abreviar a espera do 

demandante em ação condenatória.1001

Sob um fundamento elementar deve ser cogitada a antecipação de 

tutela (soma em dinheiro) em ação ressarcitória pelo equivalente. M a r in o n i 

explica: “quando a tutela repressiva mostra-se, em princípio, efetiva, cabe verificar 

se a manutenção do bem ou do capital na esfera jurídico patrimonial do réu 

durante o curso do processo pode causar dano irreparável ao autor”.1002

Tido como violado um direito de marca ou patente, com o grau de 

verossimilhança exigido à antecipação, é preciso questionar se o autor pode 

aguardar o tempo de tramitação do processo para ser, parcial ou totalmente,

FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Propriedade Intelectual, Tutela Antecipatória 
Genérica e Específica. Anais do XV Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1996. p. 116.

1000 § 6°., art. 273, do CPC. Antes mesmo da reforma, sobre o tema conferir DÓRIA, 
Rogéria Dotti. A antecipação da parte incontroversa ... São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

1001 “Questo nuovo articolo dispone infatti che ‘Esaurita I’istruzione, il giudice istruttore, 
su istanza delia parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alia 
consegna, o al rilascio dei beni, può disporre con ordinanza il pagamento, ovvero la consegna o il 
rilascio nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova’. Con I’ordinanza il giudice provvede sulle 
spese processuali” (SCARSELLI, Giuliano. Osservazioni sparse sul nuovo art. 186 quater c.p.c. 
Monografie e Varietà, 1995, p. 390). Também sobre a matéria: NAPPI, Paquale. Rilievi 
problematici sull’ordinanza sucesiva alia chiusura dell’istruzione. Giurisprudenza costituzionale e 
civile, 1995. Também sobre o asunto: LUISO, Francesco P. II D. L. n. 238/1995 sul processo civile. 
Giurisprudenza Italiana, 147, 1995. Antes mesmo da reforma uma idéia na mesma direção já era 
defendida por RICCI, Edoardo F. Per una efficace tutela prowisoria ingiunzionale dei diritti di 
obligazione nell’ordinario processo civile, Rivista di Diritto Processuale, 1991,1021.

1002 MARINONI, Antecipação da Tutela, 4a edição, Malheiros, 1998.
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ressarcido dos prejuízos que lhe foram causados. Se não puder aguardar (o que 

só o caso concreto dirá) é de se antecipar a soma em dinheiro constante do 

pedido, ainda que parcialmente.

Embora a tutela ressarcitória indique um direito de crédito, é certo 

afirmar que no mais das vezes a antecipação possível às hipóteses ressarcitórias 

liga-se à irreparabilidade de um direito absoluto conexo.1003 Esse direito absoluto 

conexo pode ser representado pelo risco de sobrevivência da empresa lesada, o 

que sem dúvida pode ocorrer nesses casos. E aí seria o caso de antecipação de 

soma em dinheiro, reputada por D in a m a r c o  como “uma arma poderosíssima 

contra os males corrosivos do tempo no processo”.1004 Claro que também deve ser 

objeto de antecipação a parte incontroversa do pedido ressarcitório, embora seja 

difícil imaginar a hipótese, ante a intrincada aferição do quantum.

Resta saber se deferida a antecipação de soma em dinheiro, a 

“execução” dessa liminar se subordina ao procedimento previsto para a execução 

provisória. A resposta só pode ser negativa. Em primeiro lugar é de se afastar a 

estreita relação que se quis estabelecer entre antecipação de tutela e execução 

provisória, institutos que não se comunicam.1005

Como alerta Pinheiro C a s t e l o , “incidirá em verdadeira contradictio in 

terminis um provimento antecipatório que não possa ser satisfativo por não

1003 “Ci siamo già soffermati recentemente sulle reiterate affermazioni, sia in dottrina 
che in giurisprudenza, delia tutelabilità dei diritto di credito in via d’urgenza, rivelando che, tuttavia, 
questa tutela non è mai data (o quasi mai) in considerazione dei predetto diritto di credito in quanto 
tale, ma sempre (o quasi sempre) per impedire il concretizzarsi di un pregiudizio irreparabile ad un 
diritto assoluto (alla salute, alla liberté d’impresa, al diritto ad un’esistenza libera e dignitosa per sé 
e la famiglia) a quello strumentalmente connesso: Tirreparabilità dei pregiudizio può, infatti, 
sostanziarsi nel pericolo delia ‘strumentale’ (il diritto di credito), ma quella ‘finale’ che risulta 
strutturalmente connessa alia prima” (CONTE, Riccardo. La tutela dei diritto di credito tra 
provvedimento d’urgenza e ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. Giurisprudenza Italiana, parte 1, 
n.2,1996. p. 354).

1004 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil. op. cit., p.
138.

1005 Conferir CARMONA, Carlos Alberto. A Antecipação de Tutela no Direito Processual 
Civil Brasileiro. Revista de Informação e Debate, Jurídica Brasileira, v. 1,1999, p. 89.
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permitir atos que importem alienação de domínio ou levantamento (...) quando tais 

atos sejam necessários para o cumprimento de sua finalidade de obstar a 

periclitação da incolumidade do direito tutelado”.1006

A questão é que sem a efetiva entrega do dinheiro ao autor não se 

pode falar nem mesmo em satisfatividade. “Em outros termos, se o provimento 

antecipatório não for além da penhora, realizando a hasta pública e o pagamento, 

este não será satisfativo. E, se não for satisfativo, não será antecipatório!”.1007 

Qualquer coisa diferente disso será, como observou Ovídio Baptista da S ilva, 

mera “promessa de antecipação”.1008

Portanto, é possível ao autor de uma demanda ressarcitória no 

âmbito da propriedade industrial — preenchidos os requisitos — não apenas a 

antecipação da soma em dinheiro, como a efetiva entrega desse dinheiro que se 

faz necessário à eliminação do risco de lesão que só liminar pode afastar, sem 

qualquer vinculação à execução provisória. Até mesmo a caução deve ser 

condicionada a hipótese em que a exigência não frustre a efetividade da 

antecipação. Aliás, a nova redação § 3o do art. 273 reforçou essa idéia.

É preciso reconhecer que a antecipação de soma em dinheiro é, na 

feliz expressão do italiano Paquale Nappi, “figlia legittima delia crisi dei processo 

c/W/e” .1009 Mas enquanto a duração do processo demandar o tempo que reclama 

hoje, ilegítima será a imposição desse ônus indevido exclusivamente ao autor.

1006 CASTELO, op. cit., p. 143.

1007 CASTELO, op. cit., p. 603.

1008 SILVA, O processo civil e sua recente reforma, op. cit., p. 418. “Quem pede tutela
antecipatória de pagamento de soma com base no artigo 273, do Código de Processo Civil, parte 
da premissa de que o não pagamento antecipado ocasionará dano irreparável. A urgência, que é 
requisito indispensável para a tutela fundada no artigo 2 73 ,1, é completamente incompatível com a 
idéia de que a execução deve parar na penhora, pois o fim não é o de assegurar a viabilidade da 
realização do direito de crédito, mas o de tutelar uma situação que depende da realização do 
direito de crédito” (MARINONI, Questões do Direito Processual Civil Brasileiro, op. cit., p. 52).

1009 NAPPI, Paquale. Rilievi problematici sulfordinanza sucesiva alia chiusura
delfistruzione. Giurisprudenza costituzionale e civile, 1995, p. 3306.
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Por fim, também vale esclarecer que o ressarcimento pelo 

equivalente só ocorre de fato “quando os interesses lesados são passíveis de 

aferição patrimonial”. Fora disso, como nos danos morais, o ressarcimento se dá 

por compensação.1010

8.7 O ESTADO DE CONVALESCENÇA DA AÇÃO CONDENATÓRIA

Embora a tutela ressarcitória na forma específica já possa ser 

efetivada por meio das técnicas apresentadas pelo art. 461 do CPC, no atual 

sistema do Código o mesmo não se pode dizer em relação ao ressarcimento pelo 

equivalente, ainda associado à ação condenatória e execução diferida.

Porém, passo seguinte da mudança de paradigma que vem sendo 

experimentada pelo processo civil brasileiro (v. item 4.1) parece ser o fim da ação 

condenatória, tal qual concebida hoje pelo Código de Processo Civil, com 

execução diferida e apartada, oportunidade de oposição de embargos etc.1011

A sustentar até hoje a ação condenatória está, com mais influência, o 

princípio da nulla executio sine titulo, ilustrado na passagem de C a l a m a n d r e i: “a 

espada do executor não pode se movimentar se antes o juiz não tem pesado 

imparcialmente as razões da justiça”.1012

10 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 183.

1011 Sobre o debate conferir THEODORO JÚNIOR, Humberto. A execução de sentença 
e a garantia do devido processo legal. Rio de Janeiro: AIDE, 1987, 237 e seguintes; e BEDAQUE, 
José Roberto dos Santos. Direito e Processo -  A influência do direito material sobre o processo. 
São Paulo: Malheiros, 1995. p. 102 e seguintes.

1012 CALAMANDREI, Piero. Direito Processual Civil. Introdução ao estudo sistemático 
dos procedimentos cautelares. Trad. Luiz Abezia e Sandra Drina Fernandez Barbery. Campinas: 
Book Seller, 1999. p. 137.
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Já se enfrentou o tema da superação do paradigma, verificado aos 

poucos em sem grandes resistências. Tal não significa, como restou consignado, 

que haja consenso em pontos daquele paradigma vigente. Até hoje há quem 

assevere que “a atividade paralelamente lógica, característica do processo de 

conhecimento, e a atividade prática e material do processo de execução são 

incompatíveis entre si”.1013 O importante, entretanto, é que essas posições não se 

afirmaram para impedir a introdução da antecipação de tutela, em si uma negação 

inequívoca da assertiva. De igual forma, é de se concluir que resistência não 

haverá quando houver de ser abolida a execução diferida e apartada da ação 

condenatória.

Tudo, enfim, induz à conclusão que a superação do binômio 

condenação-execução forçada e diferida está próximo.1014 Os fatores que 

conspiravam contra a superação estão vencidos no debate doutrinário.

O certo é que a ação condenatória não merece estar ao lado dos 

instrumentos, das técnicas de tutela a serviço do direito material, pois incapaz de 

tutelar qualquer direito material. Nunca se pretende a condenação, mas a 

satisfação do direito mediante a execução que a sucede. Nesse sentido é que 

deve ser vista a afirmação de C h io v e n d a  segundo a qual a condenação seria um 

mero “incidente no curso da atuação do direito”.1015

1013 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Embargos à execução. São Paulo: Saraiva.
p. 102.

1014 Acerca da superação do binômio, na Itália, entre outros, CARPI, Federico. Note in 
tema di tecniche di attuazione dei diritti. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: 
Jovene, 1989. p. 158. Conferir também MONTELEONE, Girolamo. Spunti per uma revisione dèl 
conceito di sentenza di condanna come titolo esecutivo. In Processo e tecniche di attuazione dei 
diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 180. A reconhecida insuficiência da ação condenatória, explica 
Talamini, “não está tanto na necessidade de atos materiais posteriores para a concretização da 
tutela”, pois isso também seria traço das outras tutelas de repercussão física (mandamental e 
executiva lato sensu). O problema está mesmo “na exigência de que aqueles atos materiais 
ocorram em outro processo — e fiquem adstritos à tipicidade dos meios desse outro processo” 
(TALAMINI. Tutela relativa aos direitos de fazer e de não fazer, 2a. ed., p. 190).
015 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Trad. Paolo

Capitanio. Campinas: Book Seller, 1998. p. 230. D inamarco  observa que a ação condenatória em 
si mesma “pouco oferece a quem tem o direito à tutela jurisdicional. A situação à vida que legitima 
o processo condenatório é sempre uma crise de adimplemento e tal espécie de sentença é incapaz
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Por tudo isso, portanto, uma ação executiva lato sensu ou uma ação 

potenciada pelas técnicas do art. 461 haverá de incorporar os direitos hoje 

veiculados por ações condenatórias de execução diferida, como o ressarcimento 

pelo equivalente na tutela da propriedade industrial. Pode ser que reste um 

espaço residual que poderia estar na condenação para o futuro, por exemplo.1016

Assim, pode-se falar num futuro breve numa condenação que se faça 

acompanhar de execução no mesmo processo e, ainda mais, possa ser efetivada 

por meio das técnicas predispostas pelo art. 461, inclusive a imposição de multa.

Para quem critica a medida, melhor do que multar o demandado que 

voluntariamente deixa de cumprir o “preceito condenatório” seria expropriar seu 

patrimônio.1017 O problema, reconhece T a l a m in i, é que não funciona bem essa 

máquina executiva sobre os bens. O certo então, conclui o mesmo autor, é 

resolver o ponto nevrálgico da questão, melhorando as técnicas de expropriação!

Não é possível concordar, pois essa mesma lógica autorizava que 

muitos criticassem a antecipação de tutela sob a alegação de que o ponto 

nevrálgico era o reduzido número proporcional de juizes a determinar o acúmulo 

de processos e a demora nos julgamentos. Para além da ineficácia das “técnicas 

sub-rogatórias de expropriação” está principalmente a demora no julgamento dos

de debelá-la” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. São 
Paulo: Malheiros, 3a. ed., 2000. v. II. p. 838).

1016 Assim para MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil -  princípios
fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 223 e 225.

1017 Críticas à utilidade da medida em CHIARLONI, Sergio. Ars distinguendi e tecniche 
di attuazione dei diritti. In Processo e tecniche di attuazione dei diriti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 
183 e seguintes. No Brasil, conferir TALAMINI, Tutela relativa..., 2a edição, p. 463 a 467. Também 
indicando a inefetividade da multa, MONTELEONE, Girolamo. Spunti per uma revisione dei 
conceito di sentenza di condanna come titolo esecutivo. In Processo e tecniche di attuazione dei 
diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 180; CENDON, Paolo. Le misure compulsorie a carattere 
pecuniario.ln Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 1989. p. 297. Frignani 
relata esta constatação no âmbito do direito holandês (FRIGNANI, Aldo. II mondo deH’asfre/nfe 
sviluppi recenti e prospettive. In Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Nápoles: Jovene, 
1989. p. 364).
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incidentes. E nesses casos a alteração legislativa, no mais das vezes, pouco 

ajuda.

A eficácia da multa para pagamento de soma em dinheiro dependerá 

da hipótese concreta. O que não se pode é descartar a possibilidade ante a 

eventual inefetividade que em alguns casos poderá se revelar. Não pode haver 

dúvida que multa para pagamento de soma em dinheiro contra devedor 

inequivocamente solvente poderá representar, na maioria das situações, uma 

forma efetiva de satisfazer a pretensão original do autor.1018

Por outro lado, é preciso reconhecer que, ao se criticar a ação 

condenatória — com razão —, por vezes se esquece que o problema não está 

apenas não execução diferida e na oportunidade de oposição de embargos. Está 

no efeito suspensivo da apelação e, fundamentalmente, no caráter provisório que 

se dá ao julgado afeito aos recursos especial e extraordinário. Mas isso encontra 

solução em campos distintos e que não se confundem.

Tudo isso tem sim sua importância no âmbito da propriedade 

industrial, pois além da tutela preventiva e específica, à exceção de poucos casos, 

há sempre material a ser deduzido campo estrito da tutela ressarcitória.

Ressalva seja feita, no entanto. A sentença que ao final dispensar a 

execução diferida e puder ser efetiva nos próprios autos, como sugere boa parte 

da doutrina atual, não poderá se equivaler à sentença executiva clássica. Essa 

sentença, ao contrário da executiva, “ainda estaria a supor uma prestação do 

demandado”.1019 Continua havendo diferença no que se refere à “alteração da

1018 Conferir TARUFFO, Michele. Note sul diritto alia condanna e all’esecuzione, Rivista 
Critica dei Diritto Privatto, 1986. p. 668.

1019 MARINONI, Tutela inibitória..., op. cit., p. 369.
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linha discriminativa das esferas jurídicas entre a sentença que condena 

pagamento e a sentença proferida na ação reivindicatória”.1020

1020 MARINONI, Tutela inibitória..., op. cit., p. 366.



9. Demais  m odalidades  de tu tela  da  pro pr ied ad e  in d ustrial

9.1 A AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO NO DlREITO INDUSTRIAL. LIMINARES NA AÇÃO DE

ADJUDICAÇÃO

A ação de adjudicação está expressamente prevista na Lei n° 

9.279/96. Para o caso de patente se prevê, mediante o art. 49, que “no caso de 

inobservância do disposto no artigo 6o (patente obtida em contrariedade à Lei), o 

inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da 

patente”. Disposições similares constam para os desenhos industriais (art. 112, § 

2o) e para as marcas comerciais (Art. 166).1021

As previsões outorgam ao titular de uma marca, desenho industrial 

ou patente, ilegalmente registrado por terceiro, além da simples anulação deste 

registro ilegítimo, a possibilidade de adjudicação direta, “requerendo que o Poder 

Judiciário determine a seu favor a transferência forçada” da propriedade da 

marca1022. Sobre o tema, P o n te s  de M ir a n da  já ensinava que esta “ação de 

reivindicação tem por fito por no lugar do usurpador a pessoa que tem direito à 

marca (ou patente), isto é, retirar-lhe qualquer posse”.1023

A ação cria o atalho a quem se viu lesado pelo indevido registro de 

sua marca comercial. No lugar de propor uma ação de nulidade do registro 

ilegalmente efetivado (mera questão prejudicial nesta ação), para depois do 

julgamento de procedência (com o trânsito em julgado, sustentariam muitos),

1021 Art. 166: “O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da 
União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar 
através de ação judicial, a adjudicação do registro nos termos previstos no art. 6o - septies (1) 
daquela Convenção”. A Lei espanhola tem disposição similar (SENDRA, Vicente Gimeno. 
Procedimento de propriedad industrial. In Derecho procesal civil. Parte especial. 2. ed. 2000. p. 
287).
1022 DANNEMANN, Gert e MAGALHÃES, Kátia Braga de. A ação de adjudicação na 
nova Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96), Revista da Associação Brasileira de 
Propriedade Industrial, n° 39, mar/abr de 1999, p. 4.

1023 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.Tratado de Direito Privado, tomo 
XVII. São Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 1983, p. 117.
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requerer administrativamente o novo registro, na ação de adjudicação o autor é 

diretamente "investido nos direitos que advinham do título outorgado ao 

usurpador". Além disso, o autor ainda pode se valer da anterioridade que o 

registro já gozava em relação a terceiros efetivado pelo demandado.1024

No direito alemão, no lugar da ação de adjudicação, condena-se o 

demandado a emitir declaração de vontade em favor do verdadeiro titular do 

invento. A opção brasileira, pela qual se opera a mudança da titularidade 

diretamente junto ao IN PI, “sem o intermnezzo da pretensão à declaração de 

vontade pelo demandado”, na expressão de P o n t e s , sem dúvida, “é mais rente ao 

princípio de economia”.1025 Também P o n t e s  de  M ir a n d a  ressalta que a 

adjudicação revela que a patente nula é “pós-eficacizável pela inserção do 

verdadeiro inventor ou seu sucessor”.1026

Outras indagações não comporta essa ação de adjudicação, de 

natureza constitutiva. O problema surge quando se trata de analisar as medidas 

urgentes que podem ser manejadas pelo autor da adjudicatória. É que durante 

toda a longa tramitação da ação reivindicatória o autor da demanda, por mais 

provas que possa instruir a inicial dando conta da usurpação (registro ilegal) do 

demando, ficará constatando inerte o uso indevido da marca ou patente sem nada 

poder fazer.

Hipóteses estarão a reclamar um provimento liminar, perfeitamente 

possível, pois o instituto da tutela antecipada veio a “abranger toda essa área 

antes não coberta das ações reivindicatórias”.1027

1024 SCHMIDT, Lélio Denícoli. A ação de adjudicação e os direitos de preferência ao 
registro de marca, op. cit., p. 16/17.

1025 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Atualizado por Vilson Rodrigues 
Alves. Tratado das Ações, tomo IV. Campinas: Bookseller, 1999. p. 202.

1026 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Tomo 
XVII. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 337.

1027 CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Antecipação da tutela e medidas cautelares em 
propriedade intelectual. Anais do XIX Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1999. p. 28.
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Aí algumas opções podem ser cogitadas.

Nesse trabalho consignou-se que óbice algum pode ser validamente 

apontado à antecipação de constituição ou propriamente “constituição 

antecipada”. No mais das vezes o problema reside mesmo em eventual inutilidade 

da medida (v. item 6.1). Assim, nada obsta que em antecipação de tutela, 

preenchidos os requisitos próprios, possa o Juiz constituir o autor na titularidade 

provisória da marca ou patente reivindicadas na adjudicatória. Isso é um caso 

típico de antecipação de constituição, de inequívoca utilidade.1028

Também pode o autor apresentar um pedido de antecipação parcial 

de tutela, requerendo apenas a suspensão, em relação ao demandado, do registro 

objeto da ação de adjudicação. Essa suspensão de registro (antecipação de 

anulação, em verdade) está contida no objeto que forma a demanda adjudicatória 

e, por esta razão, pode ser objeto de tutela antecipada. A doutrina especializada, 

tratando especificamente da ação de adjudicação, reconhece que "(...) não há 

como se negar ao autor a faculdade de requerer ao juiz, logo na inicial do feito, 

que determine, em caráter liminar e inaudita altera parte, a suspensão dos efeitos 

da patente ou do registro (...)".1029

Não resta qualquer dúvida que essas liminares satisfativas são 

perfeitamente possíveis, pois, repita-se, não são válidas as restrições elaboradas 

pela doutrina acerca da antecipação de tutela em ações constitutivas. Entretanto,

1028 Sergio Fadel reitera a possibilidade: “Certamente, presentes os pressupostos da 
verossimilhança da alegação, da prova convincente e ante a presença ou risco de dano irreparável 
ou de difícil reparação, será lícito ao juiz deferir a antecipação de tutela, seja para que o inventor 
obtenha patente junto ao INRI, seja para reivindicá-la de terceiro que, indevidamente, a haja 
registrado ou a venha utilizando". Noutra passagem — adiante abordada —, entretanto, o mesmo 
autor supõe cautelar natureza destes provimentos, o que definitivamente não se pode admitir. 
(FADEL, Sérgio Sahione. Antecipação da tutela no Processo Civil. São Paulo : Dialética, 1998, p. 
134).

1029 DANNEMANN, Gert e MAGALHÃES, Katia Braga de. A ação de adjudicação na 
nova Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96), op. cit., p. 05.
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o autor da adjudicatória, apenas em razão do deferimento das liminares 

imaginadas, não impõe ao demandado uma ordem de abstenção para que ele 

deixe de utilizar a marca ou patente suspensa ou provisoriamente adjudicada.

Claro é que tanto a suspensão do registro como a adjudicação 

provisória retiram do demando a possibilidade de inibir judicialmente a utilização 

da marca pelo autor da adjudicatória. Não há propriamente óbice à propositura da 

ação — passível de ser deduzida inclusive em reconvenção —, mas não haveria 

mais registro a sustentar uma demanda na proteção da marca ou patente. Não se 

alegue que o registro não é pressuposto necessário à proteção judicial — o que é 

verdade —, mas diferente da inexistência do registro passível de ser deferido é o 

registro suspenso por decisão judicial, ainda que provisória.

Também por isso, a suspensão do registro ou a adjudicação 

provisória retiram do antigo titular a possibilidade de inibir contrafação de terceiro 

estranho ao processo. Essa legitimidade passa ao autor da adjudicatória, 

especialmente nos casos de adjudicação provisória. Se o adjudicado 

provisoriamente ficar inerte na defesa da marca ou patente em questão, 

responderá pelas perdas e danos correspondentes, a teor do arts. 186 e 927 do 

CPC.

No entanto, proposta uma ação de adjudicação e obtida uma liminar 

de adjudicação provisória ou suspensão do registro, poderá haver continuação do 

uso da marca ou patente pelo demandado. E não será possível, no âmbito dessa 

ação de adjudicação, antecipar ordem de abstenção, sob pena de multa. Essa 

“ordem sob pena de multa” não está contida numa demanda adjudicatória e, por 

isso, não pode ser antecipada do nada (v. item 5.9).

Por essa razão é que o autor da adjudicatória deverá cumular à 

adjudicatória uma ação inibitória ou de remoção do ilícito. Essa ação cumulada se 

prestará à consecução dos direitos que nasçam com a procedência da
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adjudicatória. Pois dúvida não há que esse pedido inibitório sucessivamente 

cumulado possa também ser antecipado, com ou sem a antecipação do pedido 

constitutivo principal (suspensão do registro ou adjudicação provisória). Apenas a 

valoração de pertinência da adjudicatória se prestará a formar a verossimilhança 

necessária à concessão da inibitória antecipada.

Vale referir ainda que se considera “parte legítima para propor o feito 

o autor de um invento ou detentor de uma marca que se encontrasse na posse do 

sinal em época anterior à concessão da patente ou de registro da marca 

adjudicandos”. Quanto à legitimidade passiva, “a ação deve ser proposta contra o 

titular do bem sub judice que, imbuído de má-fé, levou a registro sinal alheio e/ou 

obteve patente cuja invenção é de autoria de terceiro”.1030

Por fim, vale apontar que “a boa-fé de terceiros adquirentes da 

patente não impede a reivindicação. Ressalva-se, porém, o direito regressivo 

contra o cedente para executar a garantia da evicção”.1031

9.2  L ic e n ç a  c o m p u l s ó r ia  po r  d e c is ã o  ju d ic ia l

O art. 68, da Lei n° 9.279/96, estipula que “O titular ficará sujeito a ter 

a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de 

forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado 

nos termos da lei, por decisão administrativa ou judiciar.

1030 DANNEMANN, Gert e MAGALHÃES, Kátia Braga de. A ação de adjudicação na
nova Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96), Revista da Associação Brasileira de 
Propriedade Industrial, n° 39, mar/abr de 1999, p. 06.

1031 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Painel sobre marcas, tutela jurisdicional da 
propriedade industrial, Anais do V Seminário Nacional de Propriedade Industrial, 1985. p. 38.

396



Assim, essa licença compulsória se dá por decisão do INPI ou “por 

equivalente pronunciamento do poder judiciário”.1032 É deste pronunciamento que 

se ocupa o ponto.

É certo que a prerrogativa nesses casos só possui quem tenha 

legítimo interesse na licença e preencha os requisitos específicos ditados na Lei n° 

9.279/96.1033

A hipótese não discrepa da ação de adjudicação. A ação que atribua 

ao autor a licença compulsória também tem natureza constitutiva. Assim, da 

mesma forma que no ponto antecedente, é lícito ao juiz constituir o autor na 

titularidade provisória da patente reivindicada na demanda de licença compulsória.

Ainda invocando o que foi dito em relação à ação de adjudicação, é 

lícito também cumular uma inibitória para evitar que o titular demandado continue 

se valendo da patente reivindicada, pois da ação de licença compulsória, mesmo 

com a antecipação da constituição deferida, não se pode extrair ordem sob pena 

de multa em face do demandado (v. item 5.9).

Por fim, ressalte-se a possibilidade de desapropriação do invento, 

como ensina G o n ç a lv e s  N e t o , “sempre que o INPI verificar a ocorrência de 

qualquer das hipóteses que autorizam a licença obrigatória e não encontrar quem 

tenha interesse na exploração do invento reputado de relevante interesse 

coletivo”.1034

1032 SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São 
Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 113.

1033 Art. 68, § 2°. A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e
que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da 
patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse 
caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

1034 GONÇALVES NETO, Alfredo Assis. Manual de Direito Comercial. 2a. ed., Curitiba: 
Juruá, 2003. p. 199.

397



9.3  T utela  d o  a d im p l e m e n t o  e tu te la  in ib it ó r ia . Pa c to s  d e  não

CONCORRÊNCIA, CONTRATOS DE CESSÃO E LICENÇA

Já restou definido que a natureza do direito merecedor de tutela não 

pode ser tomada para dar a um dos direitos melhor tutela que a outro (v. item 

3.2.3). Também já está claro que a tutela preventiva não está a serviço apenas 

dos direitos absolutos, mas também dos relativos.1035 Aliás, P o n t e s  já reconhecia 

que a “ação de abstenção pode ser usada para direitos absolutos e para direitos 

relativos”.1036

Dúvida resta quanto à correta terminologia adotada. Numa ponta 

T alam in i afirma que “é extremamente controvertido, no direito italiano, que a tutela 

‘inibitória’ possa voltar-se contra violações de deveres de não fazer previstos em 

acordo ou contrato”.1037 M a r in o n i, noutra ponta, fala em tutela do adimplemento e 

tutela inibitória preventiva relacionada a obrigações contratuais.1038

O trabalho já enfrentou a questão e destacou os inúmeros pontos de 

aderência entre a tutela inibitória e a tutela relativa aos deveres de fazer e não 

fazer (v. item 4.2.1). À presente questão importa reconhecer apenas que a tutela 

inibitória preventiva relacionada a obrigações contratuais prescinde do elemento

035 Conferir principalmente RAPISARDA, Cristina. Profíli delia tutela civile inibitória.
Pádua : Cedam, 1987. p. 170 a 172; FRIGNANI, Aldo. Inibitória (azione). In Enciclopédia del Diritto. 
Milão; Giuffrè, s.d. v. XXI. p. 565 a 569; MARINONI, Luiz Guilherme. A tutela inibitória (individual e 
coletiva), op. cit., p. 380.

1036 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Atualizado por Vilson Rodrigues 
Alves. Tratado das Ações, tomo I. Campinas: Bookseller, 1999. p. 150.

1037 TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer. 2a. 
edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 238.

1038 “A tutela de inibição do ilícito, se é semelhante à tutela reitegratória, não se 
confunde com as tutelas ressarcitória e do adimplemento, nem mesmo com a tutela preventiva 
relacionada às obrigações contratuais, que chamamos igualmente de inibitória, embora 
reconhecendo a sua diferença à tutela preventiva que toma em consideração o ilícito” (MARINONI, 
Luiz Guilherme. A tutela inibitória - individual e coletiva, op. cit., p. 424).

398



subjetivo para ser deferida. Ou seja, não se deve perquirir a culpa do obrigado que 

violar direito contatado.

Assim, o arsenal à disposição da proteção dos direitos de 

propriedade industrial, abordado nesse trabalho, está a serviço de temas 

correlatos no âmbito do direito obrigacional, pois há casos em que os direitos 

industriais relacionam-se a disposições contratuais. E neste sentido que merece o 

trabalho a incursão ao ponto em análise.

E essa questão tem especial relevância em hipótese de pactos de 

não concorrência ou de exclusividade.1039 Alguém poderia dizer que a violação de 

um pacto de não concorrência (não abertura de uma atividade concorrente por um 

determinado período ou exclusividade da bandeira em venda de combustível) não 

poderia ser objeto de uma inibitória porque se trata de uma mera obrigação ex 

contractu. Reconhecendo-se que a inibitória pode estar a serviço da tutela da 

obrigação contratual, a relação obrigacional ganha a mesma importância no 

aspecto processual que se outorga aos direitos absolutos.1040 Tanto é assim que 

na Itália é comum cogitar-se uma inibitória para tutelar um pacto de não 

concorrência.1041

Outras hipóteses também serão resolvidas no âmbito da tutela do 

inadimplemento. O titular da marca licenciada tem de exercer controle efetivo

1039 Sobre o tema conferir GONÇALVES NETO, Alfredo Assis. Manual de Direito 
Comercial. 2a. ed., Curitiba: Juruá, 2003. p. 252 a 255.

1040 Embora essa importância já se outorgasse pela tutela relativa aos deveres de fazer 
e de não fazer. O Importante aqui é frisar que a tutela inibitória, com todas as características 
estudas no âmbito do trabalho, ressalvadas as distinções apontadas, está a serviço das relações 
obrigações, como foi dito.

1041 BELTRAMI, D. P. Patto di non concorrenza e prowedimento ex art. 700 c.p.c. 
Rivista di Diritto Industriale, parte II, 1962. p. 196 a 202; SORDELLI, Luigi. Prowedimenti 
cautelari nel diritto industriale, nel diritto di autore e nella Concorrenza. Pádua : Cedam, 1998. 
p. 509 e 510. Conferir também referência de FRIGNANI, Aldo. Inibitória (azione). In Enciclopédia 
dei Diritto. Milão: Giuffrè, s.d. v. XXI. p. 565. Embora se cogite de “cautelar” para assegurar um 
pacto de não concorrência, conferir BAUR, Fritz. Tutela Jurídica Mediante Medidas Cautelares. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1985, p. 73.
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sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou 

serviços (art. 139, Lei n° 9.279/96). Além desses deveres previstos em lei, o 

contrato, atento às especificidades do caso concreto, poderá dispor outras 

obrigações do licenciado. Tendo o licenciado demonstrado que poderá 

negligenciar no cumprimento desses deveres contratuais — previstos no 

instrumento de licença —, poderá o titular da marca buscar uma tutela inibitória 

com o objeto de evitar o inadimplemento. Tendo já havido o inadimplemento, nada 

obsta que a inibitória se preste a inibir sua repetição ou se apresente uma tutela 

do adimplemento na forma específica, obrigando o licenciado a dar cumprimento 

às obrigações assumidas.

Aplicam-se as mesmas considerações aos contratos de cessão de 

marca ou patente, sempre atendido o pressuposto próprio da mora das obrigações 

contratuais para os casos de tutela do adimplemento.1042

Não se quer repetir aqui as técnicas de tutela que podem servir à 

tutela inibitória ou à tutela do adimplemento na forma específica das obrigações 

contratuais, especificamente no âmbito do Direito Industrial. Entretanto, não é 

demais lembrar que ao juiz é lícito mandar o licenciado, cessionário ou apenas 

obrigado a cumprir o ajustado (coerção indireta), determinar, quando possível, a 

um auxiliar do juízo que faça o que havia sido contratado (coerção direta) ou, 

ainda, determinar a um terceiro o cumprimento da obrigação contratual 

inadimplida (sub-rogação).

Reitere-se a possibilidade da coerção indireta no caso de obrigações 

negativas. Assumido o compromisso, por exemplo, de não abrir estabelecimento 

concorrente por prazo determinado, é de se impor o cumprimento do compromisso

1042 “Deste modo, a tutela do adimplemento da obrigação contratual na forma
específica requer, como pressuposto, um não cumprimento imputável ao devedor” (MARINONI, 
Luiz Guilherme. Tutela Específica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 186 e 187.
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por meio de ordem sob pena de multa.1043 Não é de se descartar a uso de 

técnicas executivas para inibir a ameaça de inadimplemento de um pacto de não 

concorrência. Exemplo possível é a requisição de força policial (§ 5°., art. 461) 

para impedir a abertura de um estabelecimento que se encontrava vedado 

contratualmente pelo pacto de não concorrência.1044 Até mesmo a nomeação de 

um interventor seria possível na hipótese (v. item 4.2.13).

9.4 O SEGREDO DE JUSTIÇA DAS AÇÕES CÍVEIS

Dispõe o art. Art. 206 que “na hipótese de serem reveladas, em juízo, 

para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se 

caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, 

deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o 

uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades”. Disposição 

similar constou da Lei do Software (Lei n° 9.609/98, art. § 4o)

Trata-se de exceção à regra de ordem constitucional que estabelece 

a publicidade dos atos do poder judiciário.1045 O Código de Processo Civil

Em ação de conhecimento objetivando garantir cumprimento de cláusula de 
exclusividade pactuada em contrato locatício envolvendo posto de fornecimento de combustíveis, 
cabível a antecipação da tutela na forma do artigo 461, § 3o da Lei do rito, frente a relevância e o 
receio de ineficácia do provimento final, representada a primeira pelo interesse em impor o 
cumprimento da obrigação, que só diante de evidente impossibilidade seria substituída por perdas 
e danos -  pacta sunt servanda -  e o segundo pelo risco de venda de combustível adquirido sem 
rigor de qualidade sob bandeira da agravada que, em caso de acolhimento da pretensão deduzida, 
infalivelmente colheria resultado frente aos consumidores finais (2o TACSP -  Al 665.561-00/3 -  9a 
C. -  Rei. Juiz Francisco Casconi -  DOESP 04.05.2001).

1044 Embora esteja tratando da tutela preventiva executiva, Marinoni comenta a 
possibilidade de “um oficial de justiça ser designado para impedir que alguém entre em 
determinado local para exercer atividade que é da incumbência exclusiva de outrem” (MARINONI, 
Tutela específica..., p. 122.

1045 Art. 93, IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o 
exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 
somente a estes. Art. 5°. LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando 
a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.
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expressamente também consagra a regra da publicidade nos arts. 155 e 444. 

Entretanto, tanto a Constituição quando o CPC excepcionam a regra em hipóteses 

especiais. O legislador da Lei n° 9.279/96 preferiu, com razão, consignar 

expressamente os casos que deveriam ser mantidos sob segredo de justiça.1046

Solução diferente implicaria verdadeiro óbice de titulares de trade 

secrets ao acesso do Poder Judiciário, pois a propositura da ação imporia ônus 

(revelação ao público de informações confidenciais) incompatível com direito de 

ação. Impõem-se, portanto, a restrição de acesso ao documento e julgamento a 

portas fechadas (art. 444 do CPC). Violação do dever de sigilo impõe à parte o 

dever de indenizar, o que deve ser buscado, no entanto, em vias próprias.1047

9.5 Aspectos relevantes da competência no D ire ito  Industria l

Já foram comentados aspectos da competência na tutela da 

propriedade industrial. Pretende-se aqui reunir aspectos relevantes que guardam 

relação direta com todas as ações enfrentadas na tese.

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que nas ações de nulidade a 

competência é sempre da Justiça Federal. Em disposição repetida no art. 175, o 

art. 57, da Lei n° 9 .279 /96 , prevê expressamente que “a ação de nulidade de 

patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, 

intervirá no feito”. Dúvida alguma há nesse sentido, portanto.1048 Apenas deve ser

1046 Sobre a matéria LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. A Lei de Propriedade 
Industrial comentada. São Paulo: Lejus, 1999. p. 355 3 356 e SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de 
Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997, p. 315 e 316.

1047 TJSP -  Al 132.796-4 -  São Paulo -  3a CDPriv. -  Rei. Des. Ênio Zuliani -  J. 
14.12.1999-v .u .

1048 O que se confirma em jurisprudência: “Tratando-se de ação na qual se postula a 
declaração de nulidade de ato administrativo editado pelo INPI, a hipótese é de litisconsórcio 
passivo necessário entre a autarquia e a empresa beneficiada pelo ato“ (TRF 2a R. -  REO. 
2001.02.01.023161-4 -  RJ -  2a T. -  Rei. Juiz Castro Aguiar -  DJU 22.01.2002); “Tratando-se de
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ressalvado que ação visando impedir o registro não reclama o INPI no pólo 

passivo, pelo que a competência é da justiça estadual.1049

Já para as ações de abstenção de uso (inibitórias), em sentido 

inverso, a competência é da justiça estadual.1050

Assim, havendo cumulação de inibitória com ação de remoção do 

ilícito, prevalece, pois, a competência da justiça federal (ao atrair o pedido 

cumulado de competência da justiça estadual), conforme entendimento unânime 

da jurisprudência aplicável ao caso. Essa via attrativa no caso de conexão gera 

alguma polêmica, entretanto. Mas o certo é que “a conexão não amplia 

propriamente a competência do órgão que promove a força atrativa, mas dá a esta 

o devido alcance, permitindo que a mesma seja exercida em relação a todas as 

causas que a ele de alguma forma se refiram”.1051

Com efeito, Pontes de M iranda bem definiu que: “as ações de 

indenização podem ser cumuladas com as de nulidade de patente, de marcas ou 

de outros sinais distintivos no Juízo Federal. Não se trata, portanto, de 

prorrogação. De modo nenhum a conexão afasta o Juízo Federal; o que se passa 

é que esse atrai as causas conexas, como a de nulidade de patente de 

registro”.1052

pedido de nulidade de registro de marca, ato praticado pelo INPI, este deve integrar a lide, 
mantendo-se a competência da Justiça Federal” (TRF 2a R. -  AG 97.02.27425-7 -  RJ -  3a T. -  
Rela Desa Fed. Tânia Heine -  DJU 29.03.2001).

1049 “É competente a Justiça estadual para processar e julgar ação ordinária aforada 
para impedir registro de marca ainda não registrada no INPI que, intimado, manifestou-se nos 
autos negando interesse no feito". (STJ -  REsp 247630 -  PR -  4a T. -  Rei. p/o Ac. Min. Cesar 
Asfor Rocha -  DJU 11.06.2001 -  p. 00228)

1050 TRF 2a R. -  AG . 96.02.31699-3 -  RJ -  3a T. -  Rei. Juiz Andre Kozlowski -  DJU 
16.05.2000.
1051 SCHIMDT, Lélio Denícoli. Aspectos processuais da antecipação de tutela no direito 
de marcas. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 33, mar/abr de 1998, p. 
41 a 43, com ampla referência sobre o debate.

1052 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações, Tomo IV. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. p. 219.
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Por outro lado, numa ação inibitória proposta na justiça estadual, 

nada importa que se reconheça incidentalmente a nulidade do registro de marca, 

como questão prejudicial;1053 isso porque o reconhecimento de nulidade incidenter 

tantum não acarreta a formação de litisconsórcio necessário-unitário.1054

Só a declaratória incidental implicaria deslocamento da competência, 

pois haveria ampliação do objeto da demanda, a emprestar força de coisa julgada 

material à nulidade incidentalmente reconhecida, obrigando-se a inclusão do INPI 

no pólo passivo e conseqüente remessa dos autos à Justiça Federal.

Mesma lógica se aplica à reconvenção de nulidade em inibitória, pois 

como a demanda reconvencional reclama o INPI no pólo passivo, desloca-se a 

competência para a Justiça Federal, como já abordado.1055 O juízo cível, portanto, 

como não julga a ação ordinária (anulatória/declaratória), também não tem 

competência para julgar reconvenção ou ação declaratória incidental.1056

Outro aspecto que ainda merece referência é o pertinente à 

incidência do art. 94, § 4o (havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, 

serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor). O INPI, em 

princípio, deve ser demandado em sua sede, no Rio de Janeiro. Entretanto,

SCHIMDT, Lélio Denícoli. O reconhecimento incidental de nulidade de registro de 
marca ou privilégio de patente. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial, n° 22, 
mai/jun de 1996, p. 36 e ss.

1054 DINAMARCO, Cândido Rangel. Litisconsórcio. São Paulo: Malheiros, 1994. o. 136 
e 137.

1055 Na Espanha, em tempos passados, sequer se aceitava a reconvenção nestes
casos em razão da diferença de competência para conhecer as causas. Atualmente, no entanto, a 
Lei de Patentes prevê expressamente a possibilidade desta reconvenção (AGRA, M. Botana. La 
reconvención de nulidad como reacción frente a la demanda por violación de un modelo de utilidad. 
In Actas de derecho industrial. Madrid : Marcial, 1993. tomo XIV. p. 17 e 19/20). Conferir item 9.6.

1056 “Reconhecimento incidental na sentença da invalidade do privilégio reclamado 
pelos autores -  Temática, todavia, a exigir ação própria, de competência de Justiça Federal -  
Apelo dos autores provido para inverter o julgamento” (TJSP -  AC 45.997-4 -  São Paulo -  5a 
CDPriv. -  Rei. Des. Marco César -  J. 26.08.1999 -  v.u). O julgado decorre da aplicação do art. 109 
do CPC: “O juiz da causa principal é também competente para a reconvenção, a ação declaratória 
incidente, as ações de garantia e outras que respeitam ao terceiro interveniente” (nota do autor).
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havendo, como quase sempre há, outro requerido na ação, é o autor quem pode 

optar pelo juízo concorrentemente competente, como se reconhece em 

jurisprudência.1057

1057 “PROCESSUAL CIVIL -  COMPETÊNCIA -  INPI -  CPC, ART. 94,§ 4o -  SÚMULA
83 -  I -  Ainda que, em princípio, o INPI deva ser demandado no Rio de Janeiro, onde a sua sede, 
tal regra não prevalece em face do artigo 94, § 4o, do CPC, segundo o qual, havendo dois ou mais 
réus com domicílios diferentes, o autor pode escolher o foro de qualquer deles para demandá-los. 
Precedentes. II — Recurso especial não conhecido” (STJ — RESP . 355273 — SP — 3a T. — Rei. Min. 
Antônio de Pádua Ribeiro — DJU 15.04.2002). No mesmo sentido STJ — RESP 346628 — SP — 3a T. 
-  Rela Mina Nancy Andrighi -  DJU 04.02.2002 -  p. 00355.
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10. C onclusões

Em introdução se anunciou que a tese estaria à procura de um novo 

critério para a tutela jurisdicional da propriedade industrial. Esse novo critério foi 

indicado no trabalho, não sem antes apresentar uma série de considerações e 

conclusões que merecem referência ao final do texto.

Em um primeiro momento o trabalho se preocupou em demonstrar 

que há similitudes entre a natureza dos direitos relativos ao Direito Industrial. A 

limitação convencional do trabalho, a determinar que se abordassem mais 

diretamente os temas de marca comercial, patente de invenção e concorrência 

desleal (mesmo escopo da Lei n° 9.279/96) mostrou-se autorizada pela relação 

entre os temas, sobretudo nos aspectos processuais que mais diretamente 

interessam à tese. Não faltaram referências a outros temas, mas sempre em torno 

de um centro comum, de uma natureza de aspectos compartilhados.

Em momento seguinte, a tese se propôs a apresentar conceitos 

gerais de uma tutela jurisdicional adequada ao Direito Industrial substancial. 

Antes, porém, indicou a relação que a doutrina faz quando se dispõe a conceituar 

tutela jurisdicional adequada. A partir dessas posições doutrinárias é que o 

trabalho pode avançar para indicar o que seria realmente uma tutela jurisdicional 

efetiva no âmbito da propriedade industrial. E a conclusão é que para ser de fato 

efetiva é preciso que o processo civil ofereça não apenas uma tutela adequada, 

mas em especial técnicas de tutela (meios ordenados à obtenção do resultado 

final) e cognição apropriadas à demanda peculiar do direito substancial.

Nesse sentido, aquilo que a doutrina convencionou chamar tutela 

diferenciada tem com o Direito Industrial relação indissociável. Há sempre 

prevalência por uma tutela específica, independentemente da natureza do direito, 

como concluiu o trabalho, mas o Direito Industrial, em especial, refuta a tutela não 

diferenciada. E refutar a tutela não diferenciada é dizer, em resumo, que uma
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tutela fundada na teoria trinária da ação, sem a possibilidade de um provimento 

genuinamente preventivo, com previsão de antecipação de tutela e meios de 

atuação da medida que de fato garantam a efetividade, não pode ser chamada de 

adequada tutela jurisdicional da propriedade industrial. Não haveria aí sequer, 

concluiu a tese, tutela jurisdicional, mas mera prestação jurisdicional, mera 

resposta do judiciário.

Toda essa discussão se dá em momento especial do processo civil 

brasileiro. Inegável que tenha ocorrido uma ruptura teórica com o paradigma que 

informava o processo. Toda uma construção doutrinária vigente durante décadas 

veio sendo desmontada nos últimos anos. A tese indicou que o sistema estava 

mesmo superado e, o que mais impressiona, as mudanças foram feitas sem muita 

resistência da mesma base doutrinária que sustentou o velho paradigma durante 

tantos anos.

Essa análise tem a pertinência justificada porque a tutela jurisdicional 

da propriedade industrial foi concebida toda sob o velho paradigma do processo 

civil brasileiro. Por esta razão a tese se preocupou em demonstrar que o modelo 

antigo não se justificava, apontar para o novo que vem sendo construído, a fim de 

alicerçar nesse novo modelo a moderna tutela jurisdicional da propriedade 

industrial.

Com esse propósito a tese tratou de desconstituir as manifestações 

do antigo padrão do processo civil no campo específico da propriedade industrial.

A primeira tarefa foi demonstrar a inadequação das ações 

possessórias. Sem aprofundar o tema, o trabalho mostrou em preliminar o entrave 

doutrinário surgido na tentativa de incluir na esfera de proteção das possessórias 

a propriedade intelectual. E o mais importante; demonstrou-se, com apoio do 

direito comparado, que a toda a construção nesse sentido atendia apenas à tarefa 

de oferecer a propriedade industrial um âmbito processual privilegiado, que era

407



apenas das possessórias no antigo sistema. A tese demonstrou que não mais 

existe um campo privilegiado para as possessórias, pois a atual roupagem do 

CPC oferece uma tutela jurisdicional adequada a todos os direitos. Hoje não faz 

qualquer sentido valer-se dessa construção doutrinária reconhecidamente forçada, 

em especial porque há julgados rejeitando a hipótese, como restou demonstrado. 

E mais, como o uso das possessórias se vinculava à existência do título (registro 

de marca ou patente de invenção), muitas demandas também no âmbito do Direito 

Industrial ficavam carentes de tutela, como os casos de detentor de marca notória 

e todo o campo próprio da concorrência desleal.

Manifestação doutrinária similar se verificava com a utilização das 

ações cominatórias. A tese demonstrou inequivocamente que as cominatórias, em 

especial quando subordinavam a incidência da multa à sentença, eram 

inapropriadas à tutela da propriedade industrial. Demonstrou-se também a 

incongruente tentativa de se emprestar efetividade à cominatória com o uso 

conjugado da ação cautelar antecedente. Além de inaceitável em face da clara 

disposição do artigo, a solução implicava um duplo processamento para resultado 

único.

Por fim, a tese ainda avançou para mostrar que a nova redação do 

art. 287 do CPC não ofereceu nada a mais do que já era oferecido desde a 

vigência do art. 461 do Código de Processo. Além disso, parte da doutrina ainda 

oferece uma interpretação ao alcance do novo art. 287 que reduz ainda mais sua 

eventual utilidade, diminuindo a efetivação das decisões veiculadas pela nova 

cominatória à técnica mandamental. Enfim, a cominatória pode ser arquivada sem 

alterar em nada a tutela da propriedade industrial.

Como terceira hipótese de tutela superada que mereceu análise, a 

tese objetou a utilização de ação cautelar na função da tutela preventiva. Equívoco 

clássico do processo civil, essa forma obtusa de tutela tinha especial incidência no 

Direito Industrial. O trabalho demonstrou que a hipótese não passava de um
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método nascido na prática forense para burlar a ausência de provimento 

antecipatórios no Código de Processo Civil. No entanto, essas “cautelares” 

vinculadas a “declaratórias” (sem o propósito nem de acautelar e muito menos de 

apenas declarar) continuaram a ser utilizadas na tutela da propriedade industrial. 

Preocupou-se a tese, então, não só a demonstrar a inadequação técnica do 

pressuposto, como também a inoportunidade prática de, outra vez, utilizar solução 

que implique um duplo processamento para resultado único.

Aproveitou-se o tema para demonstrar como a introdução expressa 

do princípio da fungibilidade no Código de Processo Civil se prestou a revelar a 

desmistificação do processo cautelar clássico. O princípio da fungibilidade, aliás e 

como foi demonstrado no trabalho, é instituto de importante e especial aplicação à 

tutela da propriedade industrial, ainda contaminada pela utilização muitas vezes 

equivocada de medidas urgentes.

O importante foi demonstrar que todas essas manifestações da 

superada tutela jurisdicional da propriedade industrial atendiam a um sistema 

vigente. As críticas que se faz à utilização forçada das possessórias para impedir 

atos de contrafação, por exemplo, deve ter em conta a inaptidão do sistema 

vigente à época em apresentar soluções minimamente adequadas às situações de 

direito substancial carentes de tutela. A construção pretoriana, conclui-se, abriu 

seus caminhos à revelia do sistema.

Mas o trabalho concluiu que outro sistema foi construído e está 

atualmente está em vigência. O processo civil superou com pouca (insuficiente, no 

mínimo) resistência os entraves teóricos que implicavam a inefetividade do 

modelo, com traumáticas conseqüências no âmbito do Direito Industrial. Nesse 

novo ambiente é que devem ser construídas as tutelas a serviço da propriedade 

industrial.
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Nesse novo contexto a inibitória é a mais vocacionada à tutela da 

propriedade industrial. Não por acaso em todo o direito comparado há previsões 

de ações inibitórias similares a que se pode conceber não apenas com 

fundamento no Código de Processo Civil, mas na própria Lei n° 9.279/96 (Lei de 

marcas, patentes e direito conexos).

A ação inibitória atende na exata medida a demanda do Direito 

Industrial substancial. E a utilização da ação inibitória deve ser sempre incentivada 

porque ressalta atributo especial importante à tutela da propriedade industrial, qual 

seja: a desvinculação do dano. A tutela inibitória é uma tutela voltada contra o 

ilícito. Como o dano não integra seu escopo não é de se perquirir acerca do 

elemento subjetivo. Além de sumarizar a cognição para adequá-la a um escopo 

cognitivo mais reduzido (livre da discussão acerca do dano e, por isso, da culpa), 

a correta utilização da ação inibitória salva do naufrágio muitas ações manejadas 

em face de contrafação que eram julgadas improcedente ante a ausência de 

prejuízo, elemento que lhe é estranho. Ao lado da ação inibitória está a ação de 

remoção do ilícito, sem diferença substancial e a completar a tutela da 

propriedade industrial.

A tutela da propriedade industrial não se coaduna em definitivo com 

um processo que ofereça apenas a “magra consolação do ressarcimento”.1058 A 

tese se propôs a demonstrar, exaustivamente e outra vez com apoio no direito 

comparado, todos os motivos que informam o malpropício do ressarcimento na 

tutela do Direito Industrial. Sobram argumentos a apontar a prevalência tutela 

preventiva e específica na esfera da propriedade industrial.

Para além de preventiva, a tutela inibitória oferece técnicas de 

atuação que efetivamente se prestam a inibir, evitar e repetição ou continuação de 

um ilícito na propriedade industrial. Inerente à inibitória está inibitória antecipada,

1058 RICOLFI, Marco. I segni distintivi -  Diritto interno e comunitário. Torino: G.
Giappichelli, s.d. p. 166.
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proferida em decisão sumária satisfativa, sem diferença substancial em relação à 

tutela inibitória final. Aliás, a antecipação de tutela mereceu destaque especial 

porque a tese concluiu não fazer qualquer sentido conceber uma tutela inibitória 

sem uma fase liminar. É da fase liminar que depende diretamente o potencial 

preventivo da tutela inibitória.

A tese concluiu, entretanto, que não é admissível uma tutela inibitória 

sumária como mera fase liminar de outras ações, como uma que se proponha a 

decretar a nulidade de registro de marca comercial ou de patente de invenção. A 

partir daí é que o texto avançou para tratar das ações de nulidade na propriedade 

industrial, com especial destaque para a relação dessas ações com a tutela 

preventiva.

Também essas ações de nulidade estão de certa forma com 

aplicação viciada pelo superado modelo do processo civil. Até em maior grau, 

seria possível dizer. Mesmo em boa doutrina a eficácia das decisões concedidas 

em ações de nulidade de registro vêm sendo subordinadas ao trânsito em julgado, 

o que tecnicamente não se justifica, concluiu a tese.

Para burlar esse verdadeiro dogma do processo, novamente 

entravam em cena as “medidas cautelares” para tão-somente “suspender os 

efeitos” do registro de marca ou da patente de invenção. Nada tinham de 

cautelaridade essas medidas, procurou demonstrar o texto. A tese procurou 

demonstrar também que a eficácia das declarações de nulidade ou 

desconstituições de registro e patente não se subordinam ao trânsito em julgado. 

Além de serem passíveis de “execução” provisória (produção de efeitos quando 

sujeitas a recurso com efeito meramente devolutivo), a antecipação de tutela da 

própria declaração ou desconstituição é perfeitamente possível.
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As suspensões de registro e patente, expressamente previstas na Lei 

n° 9.279/96 são decretações sumárias de nulidade, em provimento liminar 

satisfativo que decide sobre o mérito, ainda que provisoriamente.

No entanto, como foi mencionado, não há possibilidade de se 

conceder uma inibitória antecipada numa ação meramente declaratória, pelo que a 

suspensão de registro em si não acarreta a inibição do uso pelo demandado, 

como concluiu a tese. Esse é um equívoco recorrente em propriedade industrial. A 

decretação liminar de nulidade produz seus efeitos ao antecipar a própria 

nulidade, o que será efetivado por meio da expedição de mandado (execução 

imprópria) ao INRI. Mas o demandado na ação de nulidade, mesmo com o registro 

suspenso, pode continuar a utilizar a marca ou patente sem que se possa extrair 

da ação de nulidade uma ordem de cessação da prática reputada ilegítima.

Além de apresentar o diagnóstico desse equívoco de se supor 

suficiente uma ação de nulidade para inibir o uso da marca ou patente 

questionada pelo demandado, a tese outorgou solução à hipótese consentânea ao 

modelo atual adotado pelo Código de Processo Civil. E a solução apresentada não 

atende apenas a uma demanda de ordem teórica, mas sobretudo à própria prática 

forense gerada pela opção tida por equivocada.

Delineado um ambiente teórico para a tutela da propriedade 

industrial, a tese aproveitou a construção formulada para abordar nesse contexto 

outras ações manejadas no Direito Industrial. Isso tem sua importância ao texto 

para formular um conjunto coerente para efetivamente tutelar a propriedade 

industrial.

Nesse propósito, o trabalhou versou sobre aspectos da tutela 

ressarcitória no Direito Industrial. Por certo que fugiria ao escopo da tese trabalhar 

pressupostos de aferição de quantum ressarcitório, mas foi pertinente analisar a 

hipótese de ressarcimento na forma específica, de pobre produção no direito
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brasileiro, mas plenamente aplicável no âmbito do Direito Industrial. Além disso, a 

tese enfrentou alguns outros aspectos da tutela ressarcitória da propriedade 

industrial que guardam mais relação com o cerne do trabalho.

Ainda nesse mesmo propósito a tese abordou o espaço que a ação 

declaratória ainda pode ter na tutela da propriedade industrial. O tema tem 

especial relevância, pois a tese concluiu que aquelas cautelares que faziam às 

vezes de tutelas preventivas vinculavam-se a ações declaratórias. Eram ações 

declaratórias de ilegitimidade de um ato de contrafação, entre tantas do gênero. 

Como essas ações declaratórias valiam-se de cautelares para “ganhar 

utilidade”,1059 ocultava-se a inefetividade dessas ações para realmente inibir atos 

de contrafação. Ocorre que mesmo depois da proscrição daquelas cautelares pela 

antecipação de tutela, remanesce o equívoco de se supor essas ações 

declaratórias como suficientes à tutela da propriedade industrial.

Foi preciso aprofundar a discussão para concluir pela ausência 

quase total de utilidade dessa espécie de ação declaratória no Direito Industrial. E 

dessa discussão a tese também foi capaz de apresentar o espaço residual que 

ainda pode ser cogitado para as verdadeiras ações declaratória na tutela da 

propriedade industrial.

Ainda nesse empenho de trazer para o contexto teórico concebido 

pela tese o máximo de hipóteses do Direito Industrial, enfrentou-se a questão da 

busca e apreensão. Essa matéria, de igual forma, revela certa contaminação pelo 

antigo sistema de proteção da propriedade industrial. Sempre foi usual o manejo 

de ações cautelares de busca e apreensão antecedentes a ações declaratórias ou 

mesmo ressareitorias, com o objeto claro de fazer cessar contrafação, para ficar 

sempre no mesmo exemplo. É evidente, por todas as considerações já 

apresentadas, que não se tratava de hipótese mesmo de uma cautelar, mas sim

1059 PISANI, Andrea Proto. Appunti sulla tutela di mero accertamento. Rivista
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Padova, v. 831, 1979, p. 640. [Sem grifo no original]
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de uma ação preventiva satisfativa, transmudada numa cautelar de busca e 

apreensão para escapar das limitações do Código de Processo Civil.

São mesmo raras as hipóteses de verdadeira busca e apreensão, 

pois no mais das vezes a medida se presta a meio de atuação de outra cautelar 

ou mesmo de uma medida satisfativa, como se constatou em inúmeros exemplos 

indicados no trabalho.

A tese apresentou, enfim, um modelo de tutela jurisdicional da 

propriedade industrial que se propõe harmônico em relação ao vigente paradigma 

do processo civil brasileiro. Percorreu todos os campos necessários para que 

fosse possível apresentar conclusões que mantenham uma coesão teórica em 

toda a tutela da propriedade industrial. É claro que há aspectos que poderiam ser 

considerados passíveis de inclusão no amplo campo daquilo que se convencionou 

batizar tutela jurisdicional da propriedade industrial, mas o trabalho não se propôs 

a esgotar o assunto.

O importante e por se tratar de uma tese é que fosse apresentado 

um novo critério teórico para balizar a tutela jurisdicional da propriedade industrial. 

Foi o que a tese, pelo menos, buscou perseguir do início ao fim.
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