
04/07/2022 16:05 :: 510007966321 - eproc - ::

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=arvore_documento_listar&txtNumProcesso=01214386720134025101&hash=90516eb6518f… 1/42

Av Rio Branco, 243, Anexo I - 8º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218--8374 - www.jfrj.jus.br -
Email: 13vf@jfrj.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM Nº 0121438-67.2013.4.02.5101/RJ

AUTOR: IGB ELETRONICA S.A
RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RÉU: APPLE INC.

RÉU: APPLE INC.

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

1. PROCESSO N.º 0121438-67.2013.4.02.5101

IGB ELETRÔNICA S.A. propõe ação de procedimento comum em face
do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e da
sociedade estadunidense APPLE INC., objetivando a decretação de nulidade dos
seguintes registros de marca, todos de titularidade da empresa ré, alegando tratar-se de
reprodução ou imitação de sua própria marca, nos termos do artigo 124, XIX e XXIII da
Lei de Propriedade Industrial:

NÚMERO PRIORIDADE MARCA
829.213.856 08/01/2007   IPHONE  
829.213.813 08/01/2007 IPHONE
829.213.864 08/01/2007 IPHONE
829.213.830 08/01/2007 IPHONE
829.213.880 09/07/2007 IPHONE
829.213.961 09/07/2007 IPHONE

828.743.185 25/09/2006

Relata a autora tratar-se de empresa constituída no ano de 1964, desde quando
vem atuando no segmento de aparelhos eletrônicos, tendo adquirido posição de destaque no
mercado nacional; foi a primeira empresa a produzir aparelhos celulares analógicos no país,
no ano de 1993, na condição de licenciada da sociedade finlandesa NOKIA MOBILE
PHONE; em 1997, ainda em associação com a NOKIA, foi responsável pela fabricação do
primeiro telefone celular digital no país, que se tornou um sucesso de vendas; no ano de
2000, houve por bem conciliar os serviços de internet com os de telefonia móvel em um
único aparelho, que foi lançado sob a marca GRADIENTE IPHONE, cujo depósito de
registro no INPI se deu em 29/03/2000, vindo a ser concedido pela autarquia em 2008;
entretanto, no ano de 2007, a demandante sofreu grave crise financeira que resultou na
paralisação de suas fábricas e na interrupção de seus produtos GRADIENTE no Brasil; em
2012, após bem sucedido plano de recuperação extrajudicial, houve a retomada das
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atividades da empresa, com o relançamento do aparelho celular identificado pela marca
GRADIENTE IPHONE, que é atualmente comercializado pela demandante; a empresa ré,
por sua vez, só veio a lançar muito posteriormente no mercado mundial sua marca
IPHONE, o que ocorreu no ano de 2007, nos Estados Unidos da América, para os quais a
demandada depositou diversos registros de marca, não obstante a anterioridade da parte
autora no Brasil, inclusive para assinalar serviços que não são de fato identificados pela
marca, caracterizando conduta de má-fé, os quais vieram a ser erroneamente concedidos
pelo INPI; a autarquia já havia indeferido pedidos de registros da empresa ré para a mesma
marca, com base na anterioridade de registros da autora, pelo que contraditório seu
posicionamento ao deferir os registros objeto de litígio; tais decisões vieram a ser
sobrestadas, no entanto, por conta de procedimento administrativo de caducidade
deflagrado pela empresa ré, que ainda se encontra pendente de apreciação; as decisões do
INPI que deferiram os registros n.ºs 829.213.856, 829.213.813, 829.213.864, 829.213.830
e 828.743.185 violam o art. 124, XIX da LPI, por caracterizar imitação de elemento
característico de marca anteriormente registrada pela autora, no mesmo segmento de
mercado, restando inafastável a suscetibilidade de confusão ou associação indevida por
parte do público consumidor; já a concessão dos registros n.ºs 829.213.880 e 829.213.961
viola o art. 124, XXIII, por se tratar de imitação de elemento característico de marca que o
requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade. 

Petição inicial (evento 1) instruída com procuração e documentos, pagas as
custas (evento 3), emendada (evento 6) em atendimento a determinação do Juízo (evento 4).

Decisão (evento 7) afastou a prevenção em relação aos processos
n.ºs 0518838-52.2006.4.02.5101, 0518839-37.2006.4.02.5101 e 0490011-84.2013.4.
02.5101, e determinou a citação dos réus.  

Contestação do INPI, com parecer técnico (evento 18), alegando,
preliminarmente, que deve figurar no feito na condição de assistente, e no mérito,
dizendo que, reexaminando a questão, por meio de sua Diretoria competente, entende que,
caso seja julgado improcedente o pedido formulado nos autos do processo n.º 049001184-
2013.4.02.5101, bem como seja negado provimento ao pedido administrativo de caducidade
dos registros da demandante ora em trâmite, a ela assistiria razão, mas tão somente no
tocante aos registros n.ºs 829.213.813 e 829.213.856, dada a afinidade existente entre os
produtos assinalados pelos registros da autora, quais sejam, aparelhos celulares, e os
serviços de comércio de dispositivos eletrônicos digitais móveis e desenvolvimento de
software designados pelos referidos registos anulandos; quanto aos registros
n.ºs  828.743.185,  829.213.830 e 829.213.864, não restou evidenciada qualquer afinidade
mercadológica entre os produtos e serviços por eles assinalados, pelo que afastada a
hipótese de colidência; já em relação aos registros n.ºs 829.213.880 e 829.213.961, não há
nos autos qualquer prova de que a empresa ré teria prestado falsa declaração quanto às
atividades por ela exercidas quando do depósito de tais registros.
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Reconvenção da empresa ré-reconvinte APPLE (evento 19), com
documentos, requerendo a nulidade dos atos administrativos de indeferimento dos pedidos
de registro n.ºs 829.272.747 e 828.743.193 - marca IPHONE e 829.320.687 - marca
WORKS WITH IPHONE, todos de sua titularidade, aos seguintes argumentos: a marca
IPHONE é notoriamente conhecida e estabelecida no mercado como indicativa de seus
produtos; as marcas da reconvinte são suficientemente distintas do registro n.º 822.112.175
para a marca G GRADIENTE IPHONE, apontado como anterioridade impeditiva; o sinal
IPHONE que integra o registro anterior não é oponível a terceiros isoladamente, o que foi
reconhecido judicialmente nos autos do processo n.º 0490011-84.2013.4.02.5101.

Contestação da empresa ré APPLE (evento 20), com procuração e
documentos, sustentando a improcedência do pedido, aos seguintes argumentos: trata-se de
sociedade multinacional fundada nos Estados Unidos da América, atuante no segmento de
informática e amplamente conhecida no ramo de aparelhos multimídia; o aparelho IPHONE
foi lançado pela Apple no início do ano de 2007, com ampla divulgação e exposição
pública, inclusive no Brasil, não tendo havido, à época, qualquer insurgência por parte da
autora, administrativa ou judicial; apenas cinco anos após o início do uso da marca da
demandada é que a autora pretende anular os registros ora objeto de litígio, o que pode
resultar em grandes prejuízos ante o enorme investimento realizado pela empresa ré; ocorre
que o registro sob o qual se funda a demandante para alegar a anterioridade de uso da marca
já teve sua nulidade parcial declarada por sentença, nos autos do processo n.º 0490011-
84.2013.4.02.5101, que determinou a inclusão de apostilamento com ressalva quanto à
exclusividade de uso do sinal IPHONE isoladamente; tal termo possui caráter meramente
descritivo do produto que visa assinalar na composição do registro da parte autora, motivo
pelo qual não pode ser apropriado com exclusividade, ao contrário da marca da demandada,
em que o sinal IPHONE sofreu o fenômeno do secondary meaning, dada a distintividade
adquirida pela grande notoriedade da marca consolidada no mercado; a autora, por sua vez,
passados mais de treze anos de depósito de seu registro de marca, e mais de cinco anos da
sua concessão, jamais havia utilizado o signo IPHONE como marca, de modo que sua
pretensão nestes autos configura abuso de direito e tentativa de enriquecimento sem causa,
que devem ser coibidos; deve ser aplicada aos autos a teoria do fato consumado, segundo a
qual a morosidade da Administração deu ensejo a que a distintividade da marca IPHONE
da empresa ré se consolidasse ao longo do tempo; os registros em questão designam
produtos distintos, pelo que afastada a possibilidade de confusão entre eles, devendo ser
aplicado aos autos o princípio da especialidade; o termo IPHONE no registro da autora está
atrelado à sua marca de alto renome GRADIENTE, enquanto a marca da empresa ré é
remetida à APPLE, o que afasta a possibilidade de confusão entre elas, além do que os
registros são diferentes em sua impressão de conjunto; há terceira empresa no mercado
titular de registro para a marca I-FONE, o que rechaça ainda mais o pretensão de
exclusividade da autora sobre o referido sinal; a empresa é titular de família de marcas
formada pela partícula "i-", notoriamente conhecida, fazendo jus à proteção contida no art.
126 da LPI.                   
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Réplica da autora IGB, com documentos (eventos 29 e 30), na qual a
demandante ressalta a manifestação do INPI em relação aos registros n.ºs 829.213.813 e
829.213.856, rechaça os demais argumentos suscitados pelo INPI e a contestação
apresentada pela empresa ré, e reitera os termos de sua inicial, ressaltando as alegações de
que os registros da empresa ré violam o disposto nos arts.124, XIX e XXIII da LPI, por se
tratar de imitação da marca registrada G GRADIENTE IPHONE da autora, visando
assinalar produtos pertencentes ao mesmo segmento mercadológico, que a requerente
evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, pelo que inviável a
convivência entre os mesmos; reitera, ainda, que a empresa ré não logrou comprovar que
fabrica e comercializa os produtos assinalados pelos registros n.ºs 829.213.880 e
829.213.961, o que caracteriza conduta de má-fé; informa, por fim, não ter mais provas a
produzir, e requer o julgamento antecipado da lide.

Contestação à reconvenção da autora-reconvinda IGB (evento 33),
suscitando, preliminarmente, a falta do interesse de agir e o descabimento da ação
reconvencional e, no mérito, pugnando pela improcedência do pedido.

Contestação à reconvenção do INPI (evento 43), suscitando,
preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido e, no mérito, alegando ser
improcedente a pretensão autoral.

A empresa ré APPLE requereu o julgamento antecipado da lide (evento 44).

Decisão (evento 45): fixou a posição do INPI na condição de réu; rejeitou as
preliminares de falta de interesse de agir e de não cabimento da reconvenção, suscitadas
pela autora, e de impossibilidade jurídica do pedido, arguída pelo INPI; em face de tal
decisão, o INPI interpôs agravo retido (evento 54), e a  autora interpôs agravo de
instrumento - processo n.º 0101970-60.2014.4.02.0000 (evento 53), ao qual foi dado
provimento, tendo sido inadmitida a reconvenção por falta de interesse de agir (evento
86).

Réplica da empresa ré à reconvenção (eventos 47 e 48).

Contrarrazões ao agravo retido (evento 61).

Decisão (evento 68) converteu o julgamento em diligência para determinar ao
INPI que procedesse à análise do requerimento administrativo de caducidade do registro
n.º 822.112.175, apontado como anterioridade impeditiva à concessão dos registros
anulandos. 

Petição do INPI (evento 116), juntando a decisão administrativa da autarquia
que negou provimento ao recurso contra o indeferimento do pedido de caducidade,
mantendo a vigência do registro n.º 822.112.175, sobre o que se manifestaram a autora
(evento 119) e a empresa ré (evento 120).
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Decisão (evento 121) deferiu o pedido de suspensão do feito formulado pela
demandante (evento 119), ante a pendência de julgamento de Recurso Especial nos autos do
processo n.º 0490011-84.2013.4.02.5101 (25ª VFRJ). 

A autora informou ter o STF reconhecido a existência de repercussão geral da
questão suscitada em sede de Recurso Extraordinário nos autos do processo n.º 0490011-
84.2013.4.02.5101 (25ª VFRJ), gerando o tema 1205 (evento 132).

2. PROCESSO N.º 5067776-25.2021.4.02.5101

A sociedade estadunidense APPLE, INC. propõe ação de procedimento
comum em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL e da empresa IGB ELETRÔNICA S.A., objetivando a nulidade do ato
administrativo que indeferiu o pedido de caducidade formulado pela autora em face do
registro n.º 822.112.175 para a marca G GRADIENTE IPHONE, de titularidade da empresa
ré, com a consequente decretação da caducidade do registro, ao argumento de violação ao
art.143 da Lei de Propriedade Industrial.

Relata a autora tratar-se de empresa constituída no ano de 1977, atuante no
desenvolvimento, fabricação e comercialização de smartphones, computadores, tablets e
acessórios, bem como na prestação de serviços correlatos; é titular da família de marcas "i-
", iniciada em 1998, na qual se destacam as mundialmente conhecidas IPOD, IPAD,
IBOOK, ITUNES, ICLOUD e, para aparelhos celulares, a marca IPHONE; no ano de 2013,
procedeu à instauração de procedimento administrativo de caducidade em face
do registro n.º 822.112.175 para a marca G GRADIENTE IPHONE, ao argumento de falta
de uso efetivo da marca, ao qual foi negado provimento pelo INPI, com a manutenção da
decisão em sede de recurso administrativo em 12/07/2016 (RPI 2375); equivocada, no
entanto, a decisão da autarquia, tendo em vista que a empresa ré simplesmente inseriu a
expressão G GRADIENTE IPHONE em seu produto identificado pela marca NEO ONE,
que já havia sido lançado anteriormente no mercado, sem qualquer referência ao termo
IPHONE, simulando o lançamento de um novo produto com o referido sinal sem
a devida autorização da ANATEL; os documentos apresentados pela empresa ré não são
hábeis a caracterizar o uso efetivo e lícito da marca, por apresentarem diversas
inconsistências em seu conteúdo, além de caracterizar conduta de má-fé, com a única
intenção de preservação do registro, sem exercer sua função social.

Petição inicial (evento 1) instruída com procuração e documentos, pagas as
custas.

Comprovado o pagamento de caução (evento 2).

Decisão (evento 5) reconheceu a conexão entre esta demanda e a de
n.º 0121438-67.2013.4.02.5101 e determinou a reunião dos processos, para julgamento
conjunto. 
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Contestação do INPI, com parecer técnico (evento 13), alegando que,
reexaminando a questão, por meio de sua Diretoria competente, entende não assistir razão à
autora, ao argumento de que a empresa ré comprovou efetivamente o início de uso de sua
marca para os produtos que visa assinalar, e ressaltando não caber à autarquia a avaliação
acerca da fidedignidade dos documentos apresentados para tal comprovação.

Contestação da empresa ré IGB (evento 14), com procuração e
documentos, suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juízo para a causa e a falta
de interesse de agir; no mérito, sustenta a improcedência do pedido, aos seguintes
argumentos: a autora lançou o produto denominado GRADIENTE IPHONE no ano de
2000, e relançou-o em 2012, pelo que incabível a alegação autoral de conduta de má-fé, ou
de que a demandada nunca teve interesse em explorar efetivamente sua marca, não
havendo, também, qualquer irregularidade nos documentos apresentados ao INPI para fins
de comprovação de uso da marca.

Réplica da autora APPLE (evento 19) na qual a demandante rechaça
os argumentos suscitados pelos réus e reitera os termos de sua inicial, ressaltando as
alegações de que a empresa ré não logrou comprovar o uso efetivo e lícito da marca G
GRADIENTE IPHONE, objeto do presente litígio.

A empresa ré IGB informou não ter mais provas a produzir, e requereu o
julgamento antecipado da lide (evento 22).

Decisão (evento 24) rejeitou as preliminares de incompetência do Juízo e de
falta de interesse de agir suscitadas pela empresa ré IGB.

Decisão (evento 42) negou provimento aos embargos de declaração opostos
pela empresa ré IGB (evento 30), e determinou a conclusão dos autos para prolação de
sentença.

A empresa ré IGB informou ter o STF reconhecido a existência de
repercussão geral da questão suscitada em sede de Recurso Extraordinário nos autos do
processo n.º 0490011-84.2013.4.02.5101 (25ª VFRJ), gerando o tema 1205 (evento 49).

Relatados ambos os processos, passo a decidir.

 

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. PRELIMINARES

As preliminares suscitadas pelos réus foram devidamente enfrentadas (evento
45 no processo n.º 0121438-67.2013.4.02.5101 e evento 24 no processo n.º 5067776-
25.2021.4.02.5101), restando superada a sua análise. 
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2. MARCAS

A marca é um signo ou símbolo utilizado para distinguir os produtos ou
serviços de uma empresa daqueles pertencentes a outras empresas no mercado. Os seres
humanos são capazes de identificar muitos tipos diferentes de signos ou símbolos, incluindo
palavras, combinações alfa-numéricas, desenhos, cores, sons, aromas, formas e, até mesmo,
texturas; conceitualmente, todos esses tipos de signos ou símbolos podem permitir
aos consumidores diferenciar produtos ou serviços de uma determinada empresa em relação
a outra, mas há limitações aos tipos de sinais que podem ser utilizados como marcas
(ABBOT, F. et al, International Intellectual Property in an Integrated World Economy,
Aspen Publishers, New York, 2007).  

A marca deve individualizar e distinguir o produto ou serviço por ela
assinalado, e as suas características principais são a distintividade, a veracidade, a licitude e
a apropriabilidade ou novidade relativa, sendo óbvia a noção de que é inapropriável marca
já apropriada por outrem, seja pelo sistema marcário ou por outro tipo de proteção. A marca
é, portanto, um sinal que individualiza os produtos de uma determinada empresa e os
distingue dos produtos de seus concorrentes.

De acordo com as regras de nossa atual Lei de Propriedade Industrial – Lei n.º
9.279/96, a marca é o signo visualmente perceptível (art.122), não compreendido nas
proibições legais (art.124), destinado a distinguir um produto ou serviço de outro idêntico
ou afim, de origem diversa, e que gera um direito de exclusividade, com proteção em todo o
território nacional (art.129).

A propriedade da marca é adquirida pelo registro de validade expedido
(art.129), que pode ser requerido por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de
direito privado, sendo que estas últimas só poderão requerer registro relativo à atividade
que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou por meio de empresas que controlem
direta ou indiretamente (art.128, caput e § 1º), e vigorará pelo prazo de 10 anos, contados
da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (art.133).

3. REGISTROS DAS EMPRESAS LITIGANTES

3.1 Registro da IGB (GRADIENTE)

Conforme se extrai de consulta à base de dados do INPI e ao cadastro CNPJ, a
empresa IGB ELETRÔNICA S.A., constituída em 03/11/1971, que tem como atividade
econômica principal “fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo”, e como atividades secundárias “fabricação de componentes
eletrônicos; fabricação de equipamentos de informática; fabricação de periféricos para
equipamentos de informática; fabricação de equipamentos transmissores de comunicação,
peças e acessórios; fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de
comunicação, peças e acessórios; fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste
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e controle; fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e
acessórios; fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia
elétrica; fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente;
comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio
atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de
equipamentos de informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e
equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de outras máquinas e
equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; comércio varejista
especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de
outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; outras
sociedades de participação, exceto holdings; aluguel de imóveis próprios; gestão de ativos
intangíveis não-financeiros”, é titular do seguinte registro para a marca G GRADIENTE
IPHONE:

NÚMERO PRIORIDADE    
MARCA  SITUAÇÃO       CLASSE E

ESPECIFICAÇÃO

822.112.175 23/03/2000
Registro de
marca em

vigor

NCL(7)09
Aparelhos telefônicos
celulares, aparelhos
telefônicos celulares
que possibilitam o
acesso à internet,
telefonia fixa ou
móvel, antenas
digitais, capas de
proteção, baterias,
carregadores, viva voz,
hands free, peças e
acessórios incluídos
nesta classe.

3.2 Registros da APPLE

A sociedade estadunidense APPLE, INC. foi fundada no ano de 1976 e
encontra-se sediada na cidade de Cupertino, na Califórnia, sendo titular de registros para a
marca IPHONE em diversos países do mundo (evento 20:81); no Brasil, é titular de 1.330
processos de registros, dos quais 23 envolvem o sinal IPHONE, dentre eles, os seguintes,
que são objeto das presentes ações:

NÚMERO PRIORI 
DADE MARCA SITUAÇÃO CLASSE E ESPECIFICAÇÃO

829.213.856 08/01/2007 IPHONE Registro de
marca em

vigor

                              NCL(9)35 
Serviços de loja de venda á varejo e serviços de lojas de
venda á varejo fornecida através de redes de comunicação
apresentando dispositivos eletrônicos digitais móveis
portáteis e outros eletrônicos para consumidores software
de computador, acessórios, periféricos e estojos de
transporte para estes dispositivos, e música pré-gravada;
serviços de demonstração de produtos fornecidos pronta-
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entrega e via de redes de comunicação; serviços de
informação e consultoria relacionados aos serviços
anteriores.

829.213.813 08/01/2007  IPHONE Registro de
marca em

vigor 

                             NCL(9)42
Serviços de projeto e desenvolvimento de hardware e
software de computador; serviços de consultoria em
hardware e software de computador; serviços de
consultoria em software de audiovisual e multimídia;
serviços de programação de computador; serviços de
suporte e consultoria para desenvolvimento de sistemas de
computador, bancos de dados e aplicativos; serviços de
informação relacionada a hardware ou software de
computador fornecidos on-line a partir de uma rede global
de computador ou da lnternet; serviços de criação e
manutenção de websites; serviços de fornecimento de
mecanismos de busca na internet a saber: fornecimento de
tempo de acesso a websites apresentando materiais de
multimídia; serviços de fornecimento de mecanismos de
busca para obtenção de dados via redes de comunicação;
serviços de fornecimento de mecanismos de busca na
internet a saber: fornecimento de bancos de dados e
diretórios via redes de comunicação para obtenção de
dados nas áreas de música, vídeo, filme, livros, televisão,
jogos e esportes; serviços de fornecimento de utilização
temporária de software on-line não-descarregável para
permitir usuários a programar conteúdos de áudio, vídeo,
texto e outros de multimídia, incluindo música, concertos,
vídeo, rádio, televisão, notícias, esportes, jogos, eventos
culturais e programas relacionados a entretenimento;
serviços de fornecimento on-line de instalações, via redes
globais de computador, para permitir a usuários a
programar a sincronização de áudio, vídeo, texto e outros
conteúdos de multimídia, incluindo música, concertos,
vídeos, rádio, televisão, notícias, esportes, jogos, eventos
culturais e programas relacionados a entretenimento da
forma como eles serão transmitidos; serviços de
fornecimento de mecanismos de busca para obtenção de
dados em uma rede global de computador; serviços de
fornecimento de mecanismos de busca na internet a saber:
criação de índices de informação, sites e outros recursos
disponíveis em redes globais de computador para terceiros;
serviços de fornecimento de mecanismos de busca na
internet a saber: fornecimento de tempo de acesso a
usuários à redes de comunicação eletrônica com meios de
identificação, localização, agrupamento, distribuição e
gerenciamento de dados e conexões para servidores de
computador de terceiros, processadores de computador e
usuários de computador; serviços de pesquisa, busca e
recuperação de informação, sites e outros recursos
disponíveis em redes globais de computador para terceiros;
serviços de fornecimento de mecanismos de busca na
internet a saber: organização de conteúdo de informação
fornecidos através de uma rede local de computador de
acordo com a preferência do usuário; serviços de
fornecimento de bancos de dados de computador na forma
de um quadro de aviso nas áreas de música, vídeo, filme,

0121438-67.2013.4.02.5101 510007966321 .V406

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro



04/07/2022 16:05 :: 510007966321 - eproc - ::

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=arvore_documento_listar&txtNumProcesso=01214386720134025101&hash=90516eb6518… 10/42

livros, televisão, jogos e esportes; serviços de informação,
aconselhamento e consultoria relacionada a todos os
serviços pré-citados".

829.213.864 08/01/2007 IPHONE
Registro de
marca em

vigor 

                               NCL(9)39 
Serviços de restauração e armazenagem de dados de
computador para texto, dados, imagem, áudio, e trabalhos
de vídeos digitais; serviços de informação e consultoria
relacionadas a estes serviços.

829.213.830 08/01/2007 IPHONE
Registro de
marca em

vigor 

                                NCL(9)41
Serviços de entretenimento, na forma de material musical,
vídeo, áudio-vídeo e textual, saber, livros, peças de teatro,
panfletos, brochuras, folhetos informativos, jornais e
revistas relacionadas a assuntos de atividades culturais e
esportivas e uma grande variedades de tópicos dre
interesse geral, oferecido pessoalmente e distribuído
através de redes de computador; serviços de fornecimento
de publicações eletrônicas para navegação através de redes
de computador, a saber livros, panfletos, brochuras,
folhetos informativos, jornais e revistas relacionados
assuntos de aplicativos de software e hardware de
computador e uma grande variedade de tópicos de
interesse geral; serviços fr imagem digital; serviços de
fornecimento de informação, conselho e consultoria
relacionados a todos os serviços citados anteriormente.

829.213.880 09/07/2007 IPHONE
Registro de
marca em

vigor 

NCL(9)25
Artigos do vestuário, calçados e artigos de chapelaria
incluídos nesta classe.

829.213.961 09/07/2007 IPHONE
Registro de
marca em

vigor 

NCL(9)16 
Periódicos, publicações e manuais.

828.743.185 25/09/2006

 
Registro de
marca em

vigor

NCL(8)28
Máquinas de jogos de vídeo autônomas; máquinas de
jogos de fliperama; unidade manual para jogos eletrônicos;
jogos de vídeo operados por moeda; computadores de
brinquedo, telefones e outros dispositivos eletrônicos de
consumo de brinquedo; brinquedos de ação eletrônicos;
máquinas de jogo educacionais eletrônicos para crianças;
brinquedos musicais; veículos de brinquedo controlados
remotamente e operados com pilhas; brinquedos e jogos, a
saber, bonecos de ação e seus acessórios; jogos de mesa;
jogos de cartas; cartas para jogar, todos incluídos nesta
classe.

 

4. TEMA 1205

Além das duas ações que são o objeto desta análise, deve ser registrado que as
litigantes contendem em uma terceira demanda nesta Seção Judiciária, qual seja, o processo
n.º 0490011-84.2013.4.02.5101, em trâmite na 25ª Vara Federal, que foi ajuizado
pela APPLE em face da empresa IGB e do INPI em 02/01/2013, objetivando a nulidade
parcial do registro n.º 822.112.175 para a marca mista G GRADIENTE IPHONE na classe
NCL(7) 09, para assinalar "aparelhos telefônicos celulares, aparelhos telefônicos celulares
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que possibilitam o acesso à internet, telefonia fixa ou móvel, antenas digitais, capas de
proteção, baterias, carregadores, viva voz, hands free, peças e acessórios incluídos nesta
classe".

A pretensão autoral foi julgada procedente em primeira instância, com
decretação da nulidade parcial do registro da marca, "condenando o INPI a anular a decisão
concessória de registro e a republicá-la no Órgão Oficial, na forma do art. 175, § 2º, da LPI,
fazendo constar a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo 'iphone' isoladamente, tal
como empregado pela empresa ré, de modo que o respectivo registro figure como
'concedido SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE'"
(evento 1:15 do processo n.º 5067776-25.2021.4.02.5101).

Em face da sentença, a ré IGB ELETRÔNICA S.A. e o INPI interpuseram
recursos de apelação, aos quais foi negado provimento (TRF2,
APELREEX 614656/RJ, Rel. Desembargador Federal PAULO ESPÍRITO SANTO,
Primeira Turma, j. 13/06/2014), nos termos da seguinte ementa:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE PARCIAL DO REGISTRO DE MARCA - NÃO
EXCLUSIVIDADE SOBRE O TERMO "IPHONE". 

- Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de APPLE INC., para declarar a
nulidade parcial do registro n° 822.112.175, na classe 09, para a marca mista
"GRADIENTE IPHONE", condenando o INPI a anular a decisão concessória de registro e a
republicá-la no Órgão Oficial, na forma do art. 175, § 2º, da LPI, fazendo constar a ressalva
quanto à exclusividade sobre o termo "IPHONE" isoladamente, tal como empregado pela
empresa Ré, de modo que o respectivo registro figure como "concedido SEM
EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE". 

- A marca é um sinal distintivo, que se destina a distinguir produtos e serviços, no intuito de
indicar que foram produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou pessoa, auxiliando
o consumidor a reconhecê-los, bem como diferenciá-los dos produtos de seus concorrentes. 

- É indubitável que, quando os consumidores e o próprio mercado pensam em IPHONE,
estão tratando do aparelho da APPLE. 

- Permitir que a empresa Ré utilize a expressão IPHONE de uma forma livre, sem ressalvas,
representaria imenso prejuízo para a Autora, pois toda fama e clientela do produto
decorreram de seu nível de competência e grau de excelência. A pulverização da marca,
neste momento, equivaleria a uma punição para aquele que desenvolveu e trabalhou pelo
sucesso do produto.

- Não há que se falar em "inovação" ou "subversão" do sistema atributivo do direito, uma
vez que o apostilamento de elemento marcário deve ser utilizado relativamente àqueles
elementos nominativos que seriam, isoladamente, irregistráveis, na medida em que guardam
relação direta e/ou necessária com o segmento mercadológico que a marca visa distinguir.
Inteligência do artigo 124, VI, da LPI. 

- O apostilamento determinado na sentença, diz respeito tão somente à proibição pela
empresa apelante de se valer do termo "IPHONE", de forma isolada, uma vez que este
encontra-se estritamente vinculado, tanto no mercado nacional como no internacional, aos
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produtos da ora apelada. 

- Apelações desprovidas. Sentença confirmada.

Os embargos de declaração opostos pela ré IGB ELETRÔNICA S.A. foram
rejeitados na origem (TRF2, APELREEX 614656/RJ, Rel. Desembargador Federal PAULO
ESPÍRITO SANTO, Primeira Turma, j. 18/09/2014). 

A ré IGB ELETRÔNICA S.A. e o INPI interpuseram, então, Recursos
Especiais, aos quais foi negado provimento (STJ, REsp 1.688.243/RJ, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 20/09/2018, DJe 23/10/2018), com a
seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G
GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET.
PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE
EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA.
MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA.

1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei
9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico,
vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que
justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124).

2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade.
Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não
existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes,
mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não
sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica
daquele produto ou serviço) e marcas evocativas.

3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou
sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido
pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da
exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com
outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado.

4. Contudo, deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo, em função do uso
ostensivo e continuado, adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos
produtos ou serviços de determinado segmento de mercado. Tal exceção decorre do disposto
na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 9.279/96, que aponta a registrabilidade do
signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva.

5. A aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como
parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, o ser humano
razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta exame diferenciado a
depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido.
Ademais, em seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se
destina e às exigências do bem comum (artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro - LINDB).
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6. No que diz respeito às marcas, sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar
direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo,
proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a
origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal
de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Assim pode ser resumida a
função social da marca à luz da Constituição Federal e da Lei 9.279/96

7. O conjunto marcário "G GRADIENTE IPHONE" apresenta dois elementos: um elemento
principal (a expressão "GRADIENTE") e dois secundários (o "G" estilizado e o termo
"IPHONE"). O elemento principal exerce papel predominante no conjunto marcário, sendo
o principal foco de atenção do público alvo. De outro lado, o elemento secundário pode
desempenhar um papel meramente informativo ou descritivo em relação ao escopo de
proteção pretendido.

8. No caso, a expressão "iphone", elemento secundário da marca mista concebida pela IGB,
caracteriza-se como um termo evocativo, tendo surgido da aglutinação dos substantivos
ingleses "internet" e "phone" para designar o aparelho telefônico com acesso à internet
(também chamado de smartphone), o que, inclusive, ensejou o registro da marca na classe
atinente ao citado produto. Desse modo, não há como negar que tal expressão integrante da
marca mista sugere característica do produto a ser fornecido. Cuida-se, portanto, de termo
evidentemente sugestivo.

9. Sob essa ótica, a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca
mista "G GRADIENTE IPHONE": de um lado, a simplicidade e baixo custo de divulgação
de um signo sugestivo de alguma característica ou qualidade do produto que visava
comercializar (o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu público-alvo); e, de outro
lado, o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da
exclusividade mitigada das evocativas, exegese consagrada nos precedentes desta Corte.

10. Diferentemente do que ocorreu com a IGB, a Apple, com extrema habilidade, conseguiu,
desde 2007, incrementar o grau de distintividade da expressão "iPhone" (originariamente
evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à categoria
de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto renome
(exceção ao princípio da especificidade).

11. No que diz respeito ao"iPhone" da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno
mercadológico denominado secondary meaning ("teoria do significado secundário da
marca"), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até
evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e
massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do
consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a
predominar sobre o sentido genérico originário. 

12. Assim, é certo que a utilização da marca "iPhone" pela Apple - malgrado o registro
antecedente da marca mista "G GRADIENTE IPHONE" - não evidencia circunstância que
implique, sequer potencialmente, aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição
da marca, com a indução dos consumidores em erro.

13. Em outra vertente, o uso isolado do termo "iPhone" por qualquer outra pessoa física ou
jurídica (que não seja a Apple), para designar celulares com acesso à internet, poderá, sim,
gerar as consequências nefastas expressamente rechaçadas pela lei de regência e pela
Constituição da República de 1988.
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14. Tal exegese não configura prejuízo à IGB, que, por ter registrado, precedentemente, a
expressão "G GRADIENTE IPHONE", poderá continuar a utilizá-la, ficando apenas
afastada a exclusividade de uso da expressão "iphone" de forma isolada.

15. Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos.  

Em sede de Recurso Extraordinário, interposto pela ré IGB ELETRÔNICA
S.A., foi reconhecida a repercussão geral da questão posta nos autos (STF, ARE 1266095
RG/RJ, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,  j. 17/02/2022, DJe 22/04/2022), com a fixação
do Tema n.º 1205, que se encontra atualmente pendente de apreciação pela Suprema Corte,
nos seguintes termos:

"Discussão sobre a exclusividade da propriedade industrial em razão da demora na
concessão do registro de marca pelo INPI concomitante ao surgimento de uso mundialmente
consagrado da mesma marca por concorrente".

Feito tal relato, destaco que no processo n.º 0121438-67.2013.4.02.5101 foi
deferida a suspensão do feito (evento 121), atendendo a requerimento da IGB (evento 119),
com a aquiescência da APPLE (evento 120), ante a pendência de julgamento de Recurso
Especial nos autos do processo n.º 0490011-84.2013.4.02.5101 (25ª VFRJ), que veio a
originar o Tema n.º 1205 da  Suprema Corte. 

No entanto, com o pedido de caducidade no processo n.º 5067776-
25.2021.4.02.5101, instadas as litigantes a manifestação sobre a suspensão também desta
ação, a IGB informou sua concordância (evento 30), tendo a APPLE, no entanto, requerido
o prosseguimento do feito (evento 37), razão pela qual foi determinada a conclusão de
ambos os autos para sentença (evento 42).

Registro que, muito embora o Tema n.º 1205 ainda esteja submetido à
apreciação do STFl, a presente decisão, em ambos os processos ora distribuídos e
processados perante este Juízo, não implica em qualquer afronta à autoridade da Suprema
Corte, nem há qualquer risco de decisão contraditória, como se verá nos itens a seguir.

5. PONTOS CONTROVERTIDOS

No processo n.º 0121438-67.2013.4.02.5101, a discussão reside na validade
dos atos administrativos que deferiram à empresa APPLE os seguintes registros para a
marca IPHONE:

Número  Prioridade Marca
829.213.856 08/01/2007   IPHONE  
829.213.813 08/01/2007 IPHONE
829.213.864 08/01/2007 IPHONE
829.213.830 08/01/2007 IPHONE
829.213.880 09/07/2007 IPHONE
829.213.961 09/07/2007 IPHONE
828.743.185 25/09/2006
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 A parte autora alega ser equivocada a decisão do INPI, aos seguintes
argumentos, que passam a ser os pontos controvertidos da demanda:

reprodução de sua marca registrada – art. 124, XIX  da LPI;

reprodução de marca que o requerente evidentemente não poderia
desconhecer em razão de sua atividade - art. 124, XXIII da LPI.

Já no processo n.º 5067776-25.2021.4.02.5101, o ponto controvertido
consiste na validade do ato administrativo que indeferiu o pedido de caducidade
formulado em face do registro n.º 822.112.175 para a marca G GRADIENTE IPHONE, de
titularidade da empresa IGB.

A parte autora alega ser equivocada a decisão do INPI, aos
seguintes argumentos:

as provas de uso apresentadas pela titular não são hábeis a comprovar o
uso efetivo e lícito da marca no período de investigação;

a empresa ré se utilizou de produto já existente no mercado para simular
o lançamento de novo aparelho celular identificado pela marca objeto de
litígio, visando tão somente a preservação do registro, o que caracteriza
conduta de má-fé, e não atende à função social da marca.

Por questão de ordem lógica, passo, inicialmente, à análise do pedido
formulado nos autos do processo n.º 5067776-25.2021.4.02.5101, qual seja, de caducidade
do registro n.º 822.112.175 para a marca G GRADIENTE IPHONE, apontado como
anterioridade impeditiva à concessão dos registros objeto do processo n.º 0121438-
67.2013.4.02.5101.

6. PROCESSO N.º 5067776-25.2021.4.02.5101

6.1 Caducidade

A caducidade é uma das hipóteses de extinção de direitos da propriedade
industrial em geral, que visa preservar, essencialmente, no caso das marcas (LPI, art. 142,
III), o interesse público na preservação do próprio sistema, por meio da imposição de
efetiva utilização daqueles signos que são apropriados por particulares, de modo a evitar
condutas abusivas de reserva de mercado, em prejuízo do natural ambiente concorrencial
que rege as atividades empresariais. 
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Segundo a sua própria razão de ser, as marcas são concedidas, obviamente,
para que sejam usadas para designar produtos e serviços na sociedade. A utilização do
sistema marcário não é obrigatória, mas uma faculdade do titular, visando ao asseguramento
de seus direitos. Mas, uma vez concedida, a marca deve ser, obrigatoriamente, usada. JOÃO
DA GAMA CERQUEIRA ("Tratado da Propriedade Industrial", volume II, tomo II, parte
III, 1945)  assim contextualizou o instituto da caducidade de marcas (destaques nossos):

“O princípio da obrigatoriedade do uso das marcas registradas funda-se na própria função
que elas desempenham no campo da indústria e do comércio. ‘A marca’ – escreve AFONSO
CELSO – ‘é um acessório do comércio ou da indústria; e se estes não são exercidos,
desaparece a sua razão de ser, pela impossibilidade da concorrência criminosa, que a lei
procura impedir, por meio de garantias específicas.

Estas medidas especiais que a lei estabelece em favor das marcas registradas, com bem
observa CARVALHO DE MENDONÇA, não visam a ‘proteger a simples combinação de
emblemas ou de palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho, da capacidade, da
inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante’. Uma vez que a pessoa
beneficiada não se utiliza da marca registrada, a qual, por consequência, deixa de
desempenhar a função para a qual foi criada e que justifica a proteção legal, desaparece a
razão de ser das excepcionais garantias asseguradas pelo registro, o qual deve
desaparecer, revertendo a marca ao domínio público. Assim o exigem, de um lado, a
liberdade do comércio e da indústria, cerceada por um registro inútil; de outro, a
desnecessidade da garantia legal para assegurar uma função inexistente. Eis, em síntese, o
fundamento da exigência do uso efetivo da marca registrada, que as leis de grande número
de países formulam, sob pena da cessação da proteção legal ou da caducidade do registro.

Por outro lado, a obrigatoriedade do uso das marcas registradas justifica-se como meio de
evitar o abuso das chamadas marcas defensivas e de reserva ou de obstrução, as quais, além
de sobrecarregarem inutilmente os arquivos das repartições de registro, redundam em
prejuízo dos concorrentes, tornando mais restrito o campo em que podem livremente
escolher as suas marcas”.

Na esteira do que já foi pacificamente decidido pelo e. Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, a caducidade é o “instituto que objetiva penalizar o abandono, o
repúdio ou o esquecimento da marca” (3ª Turma, AC 9102006995, DJ 12/09/1995), sendo
“impulsionado pelo interesse público” (2ª Turma, AC 9102005344, DJ 17/08/1995) e que se
justifica na medida em que “a exploração da marca no circuito econômico do País é de
interesse geral” (2ª Turma, AC 9002212232, DJ 20/05/1993).

Decidiu ainda o e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região que “uma vez
obtido o registro junto ao INPI, a titular de qualquer marca deve utilizá-la com propósito
industrial, fazendo valer a proteção a ela concedida, não podendo a concessão do registro
ser encarada apenas como um obstáculo à utilização dela por outras empresas. Quem
registra a marca, registra porque deseja usá-la, devendo usá-la. O não uso efetivo no âmbito
mercadológico gera a caducidade da marca, podendo qualquer outro interessado requerer
seu registro”  (6ª Turma, AC 9502013514, DJ 07/03/2002).
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Com efeito, sendo a marca um ativo intangível de enorme valor agregado, o
instituto da caducidade consiste em medida extrema, uma verdadeira sanção ao titular, mas
que é legalmente imposta em razão de eventual não utilização do signo apropriado, conduta
esta que é violadora da sua função social e importa em prejuízo aos concorrentes, que têm
limitado o seu espectro de escolha de novas marcas quanto maior for o número de signos
que estiverem apropriados no âmbito empresarial e, em decorrência, protegidos  pelo
sistema.

Para aferir a caracterização do uso, no exame de um pedido de
caducidade deverão ser analisados, primordialmente, os elementos indispensáveis ou
principais do conjunto marcário, pois é a partir destes que o público
consumidor identificará a marca, associando-a aos produtos e/ou serviços que visa designar
no mercado.

E, como se depreende da legislação de regência, a partir do requerimento de
caducidade, caberá ao titular da marca o ônus de provar o uso da marca, ou justificar o seu
desuso por razões legítimas, no período de 5 anos anteriores ao requerimento - o chamado
"período de investigação".

Registro que, ao contrário da nulidade, que tem efeitos retrospectivos, não
pode haver dúvidas quanto ao caráter prospectivo de eventual decisão de caducidade, como
bem exposto na seguinte decisão do STJ (2ª Seção, EREsp 964.780/SP, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, j. 10/08/2011, DJE 29/08/2011, RT vol. 914, p. 507):

"A nulidade do registro de marca industrial ocorre quando se reconhece a existência de
determinado vício apto a macular a concessão do registro desde seu início. Quando for
impossível manter a validade de algo nulo ab ovo, operam-se efeitos retroativos (ex tunc). Já
a caducidade do registro implica a declaração de determinada circunstância fática, que
pode ser verificada pela inexistência de uso da marca desde seu registro ou pela interrupção
do uso por prazo além do limite legal. Quando a condição para manutenção do registro
deixa de existir, operam-se efeitos prospectivos (ex nunc). A prospectividade dos efeitos da
caducidade é a mais adequada à finalidade do registro industrial, pois confere maior
segurança jurídica aos agentes econômicos e desestimula a contrafação. Embargos de
divergência acolhidos para prevalecer a orientação do REsp 330.175/PR, que reconhece
efeitos prospectivos (ex nunc) da declaração de caducidade da marca indústria".

6.2 Caducidade de Marca Mista

Em se tratando o registro caducando de marca mista, é necessária a
comprovação do uso não só dos seus elementos nominativos, mas de todo o conjunto, de
forma a demonstrar que a utilização da marca se deu, durante o período de investigação,
sem “modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como
constante do certificado de registro” (LPI, art. 143, III). Neste sentido, confira-se o julgado
a seguir (TRF da 2ª Região, Apelação Cível - Processo n.º 0107205-31.2014.4.02.5101,
Relator Desembargador Federal MARCELLO GRANADO, 2ª Turma, j. 25/07/2017,
DJ 08/08/2017):
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"AÇÃO DE NULIDADE DA DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CADUCIDADE DE
REGISTRO DE MARCA MISTA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA COM LEGITIMO
INTERESSE - ALTERAÇÃO DO CARÁTER DISTINTIVO ORIGINAL.  
I - Nos termos do artigo 143, II, da Lei 9.279/96, caducará o registro, a requerimento de
qualquer pessoa com legítimo interesse, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na
data do requerimento, caso, por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, a marca tiver sido
usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como
constante do certificado de registro. Precedentes deste Tribunal.  
II - As provas coligidas aos autos demonstram o uso do elemento nominativo
"POLLIBRILHO" desacompanhado dos elementos figurativos - retângulo e estrelas -,
acarretando modificação que implica alteração do caráter distintivo original da marca, tal
como constante no certificado de registro, implicando na hipótese de caducidade prevista na
segunda parte do inc. II do art. 143 da Lei 9.279/96.  
III - A anterioridade impeditiva à concessão do pedido de registro n° 816.164.878, para a
marca nominativa "POLIBRIL", na classe 3.10, em nome da empresa ré/apelada, indicada
pelo INPI no procedimento administrativo, legitima o interesse dela requerer a caducidade
da marca mista "POLLIBRILHO", ex vi do art. 143, caput, da Lei 9.279/96.  
IV - Apelação conhecida e não provida.

Assim, quando da análise da caducidade de registros que se apresentem na
forma mista, deve ser examinado se a documentação juntada aos autos pelo titular
comprova o uso da marca, sem alteração de seu caráter distintivo original, ou seja, com a
manutenção de seus elementos indispensáveis ou principais, para assinalar os produtos ou
serviços que se destinava distinguir.

6.3 Meios de prova

No que pertine aos meios de prova admitidos na análise de um pedido de
caducidade, destaco que no Manual de Marcas elaborado pelo INPI
(http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/6%C2%B705_Caducidade#653-
Investiga%C3%A7%C3%A3o-de-uso-e-comprova%C3%A7%C3%A3o-de-uso-da-marca
- consulta em junho/2022) resta claro que todos os tipos de provas são admitidos para
comprovação de uso de uma marca, desde que  sejam:

autênticos, não havendo dúvida razoável sobre a sua fidedignidade;
legíveis, sendo possível vislumbrar com clareza a presença da marca;
certos quanto à sua data, que deverá estar dentro do período de investigação;
suficientes à comprovação de regularidade do uso durante o período de investigação, não sendo necessário,
entretanto, que haja comprovação de uso durante todo o intervalo a ser analisado.

Vê-se que não há exigência de que o documento se revista de requisitos
extrínsecos ou intrínsecos específicos para que seja considerado apto a servir de prova de
uso de marca, como por exemplo, a necessidade de autenticação fiscal.

Os impressos apresentados deverão estar devidamente datados, dentro do
período de investigação, bem como deverão fazer referência à marca nos moldes em que
concedida e aos produtos ou serviços por ela assinalados.
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Quanto às notas fiscais, podem servir de prova efetiva do uso da marca, desde
que correspondam, de fato, à comercialização de produtos ou à realização de serviços
dentro do período de investigação, ainda que "a marca conste apenas do cabeçalho da nota,
inclusive se em destaque no nome empresarial ou título de estabelecimento, e não dos
produtos ou serviços discriminados", e desde que não se refiram àquelas destinadas ao
cliente ou consumidor (1ªs vias), cuja admissão será condicionada à apresentação "de
justificativa e da comprovação da entrega do produto ou do fornecimento do serviço" (item
6.5.3).

O Manual de Marcas explicita, ainda, que os documentos fiscais apresentados
deverão ser emitidos pelo titular do registro, pelo licenciado ou por terceiro autorizado. E a
Nota Técnica do INPI/CPAPD n.º 01/2018 (consulta em:
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Refer%C3%AAncias#2018), que
disciplina o procedimento de caducidade, também contém disposição expressa no sentido
de que "em se tratando de prova de uso emitida por titular cessionário, serão considerados
os documentos emitidos por este a partir da data constante do contrato de cessão, ressalvado
o uso anterior autorizado ou não contestado pelo titular".

6.4 Histórico

Por meio de consulta à base de dados do INPI, verifico que a ora litigante
APPLE formulou o primeiro pedido de caducidade do registro n.º 822.112.175 para a marca
 G GRADIENTE IPHONE em 10/01/2013 (protocolo n.º 850130005082), cuja notificação
foi publicada pelo INPI em 13/02/2013 (RPI n.º 2197). 

Tal pedido de caducidade, cujo período de investigação compreendeu o
interregno de 10/01/2008 a 10/01/2013, foi indeferido pelo INPI em 14/07/2015, por
entender a autarquia ré ter sido comprovado o início do uso da marca em até 5 (cinco) anos
contados a partir da data da concessão do registro por meio das provas apresentadas em
sede administrativa pela titular (RPI 2323; evento 1.9 nos autos do processo n.º 5067776-
25.2021.4.02.5101); em face de tal decisão, a APPLE apresentou recurso em 01/12/2015
(RPI 2343), ao qual foi negado provimento, com a manutenção da vigência do registro
(12/07/2016 - RPI 2375; evento 116.162 no processo n.º 0121438-67.2013.4.02.5101).

A autora instaurou novo procedimento administrativo de caducidade em
22/06/2021 (RPI 2633), que se encontra pendente de análise pela autarquia.

6.5 Documentação

No primeiro procedimento administrativo de caducidade, cujo período de
investigação é 10/01/2008 a 10/01/2013, para demonstrar o uso da marca, foram
apresentados os seguintes documentos (evento 1):

 ANEXO DOCUMENTO DATA

D1 1:8 Ata Notarial - consulta ao website www.gradiente.com.br - 
linha G GRADIENTE IPHONE 19/12/2012
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D2 1:8 Notas fiscais modelo G GRADIENTE IPHONE 6 notas - 14/12/2012; 
2 notas - 17/12/2012; 

14 notas - 18/12/2012; 
30 notas - 19/12/2012; 
13 notas - 20/12/2012; 
11 notas - 21/12/2012; 
33 notas - 27/12/2012; 
9 notas - 28/12/2012; 
1 nota - 08/01/2013.

D3 1:8 Notas fiscais modelo G GRADIENTE IPHONE

1 nota - 11/01/2013; 
1 nota - 17/01/2013; 
2 notas - 21/01/2013; 
1 nota - 30/01/2013; 
1 nota - 01/02/2013.

D4 1:8 Consulta ao website www.ricardoeletro.com.br sem data
D5 1:8 Consulta ao website www.insinuante.com.br sem data
D6 1:8 Consulta ao website www.citylar.com.br sem data
D7 1:8 Consulta ao website www.eletroshopping.com.br sem data
D8 1:9 Consulta ao website www.walmart.com.br sem data
D9 1:9 Consulta ao website www.ceitel.com.br sem data

D10 1:9 Fotografias stand GRADIENTE STORE sem data
D11 1:9 Informe publicitário sobre a linha GRADIENTE IPHONE NEO ONE sem data
D12 1:9 Guia rápido de utilização linha GRADIENTE IPHONE NEO ONE sem data
D13 1:9 Encarte linha de produtos GRADIENTE sem data
D14 1:9 Histórico da empresa IGB 05/02/2013

D15 1:9 Reportagem de jornal sobre celulares com navegador "web" com
referência à empresa GRADIENTE e ao sinal IPHONE 02/04/2000

D16 1:9 Notícias online sobre crise financeira da Gradiente 

12/02/2008; 
15/07/2008; 
15/02/2008; 
13/02/2008

D17 1:9 Notícias online sobre crise financeira da Gradiente

14/09/2007; 
04/09/2007; 
05/09/2007; 
12/09/2007

D18 1:9
Sentença de homologação de Plano de Recuperação Extrajudicial - 2ª
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da

Comarca da Capital/SP
24/05/2010

Registro, desde já, que os documentos D4 a D13 não podem ser considerados
como prova, por não apresentarem data; também devem ser excluídos os documentos D3,
D14 e D15, eis que fora do período de investigação.

Quanto aos documentos D16,  D17 e D18, além de D17 encontrar-se fora do
período de investigação, tais documentos visam apenas evidenciar a crise financeira por que
passava a empresa GRADIENTE à época, sendo irrelevantes à análise de comprovação de
uso da marca IPHONE, considerando, especialmente, que a própria empresa ré rechaçou a
possibilidade de desuso justificado em sua contestação (evento 14:1, fl.03). 

Restam à análise para comprovação do uso da marca, portanto, os documentos
D1 e D2.
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6.6 Caducidade do registro da IGB

O INPI, no parecer que instruiu sua contestação, manifestou-se no sentido de
que "a lei atual, ao contrário da anterior (Lei nº 5.772/1971), prestigia o direito do titular
do registro ao exigir deste, apenas, o início do uso da marca investigada no decorrer dos
cinco anos da sua concessão; não há qualquer exigência de uso efetivo do signo, no sentido
de estabilidade e permanência desta utilização" (evento 13:2).

Entendeu a autarquia, ainda, que a prova apresentada era suficiente para
comprovar o uso da marca no período de investigação, e que descaberia qualquer análise do
instituto sobre a fidedignidade ou pertinência da documentação apresentada para fins de
atendimento à norma legal que estabelece o procedimento de caducidade de marcas.

De fato, como apontado pelo INPI, houve uma importante mudança legislativa
acerca do instituto da caducidade do anterior Código de Propriedade Industrial (CPI) -
Lei n.º 5.772/1971 para a atual Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Lei n.º 9.279/1996,
sendo as principais alterações o aumento do prazo para a comprovação de uso pelo titular
da marca e a impossibilidade de renovação do pedido de caducidade antes de decorrido
prazo igual ao do novo período de investigação. Confira-se quadro comparativo:

CPI LPI

Art. 94. Salvo motivo de força maior, caducará o registro,
ex officio ou mediante requerimento de qualquer

interessado, quando o seu uso não tiver sido iniciado no
Brasil dentro de dois anos contados da concessão do

registro, ou se for interrompido por mais de dois anos
consecutivos. 

 
Parágrafo único. Ao titular do registro, notificado de

acordo com o artigo 95, caberá provar o uso ou o desuso
por motivo de força maior.

Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer
pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos

da sua concessão, na data do requerimento: 
I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou  

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5
(cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca
tiver sido usada com modificação que implique alteração de

seu caráter distintivo original, tal como constante do
certificado de registro. 

 
§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso

da marca por razões legítimas. 
§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de
60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da

marca ou justificar seu desuso por razões legítimas. 
 

Art. 95. A decisão sobre a caducidade por falta de uso
efetivo será proferida após decorrido o prazo de sessenta

dias da notificação feita ao titular do registro. 
Parágrafo único. Não impedirá a declaração de caducidade

a infração do disposto nos artigos 81 e 84.

 

Art. 96. Caducará automaticamente o registro quando não
fôr observado o disposto no artigo 116.  

Art. 97. Do despacho que declarar ou denegar a
caducidade do registro por falta de uso efetivo caberá

recurso, no prazo de sessenta dias. 
Parágrafo único. Quando o ato declaratório ficar
irrecorrido ou for mantido em grau de recurso a

caducidade será anotada no registro próprio.

 

 Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou
serviços constantes do certificado, sob pena de caducar
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parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou
afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente

usada.

 

Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade
se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu

desuso em processo anterior, requerido há menos de 5
(cinco) anos.

 

Em que pese o posicionamento adotado pela autarquia, entendo, conforme já
consignado na exposição referência doutrinária contida no item 6.1 acima, que a marca
deve atingir sua função social, por meio de um uso efetivo, lícito e consistente.

A mera supressão, na nova legislação, da locução "de modo efetivo", ao tratar
do uso da marca para evitar a caducidade, não autoriza, em absoluto, a interpretação de que
tenha sido superada a necessidade de comprovação de uso efetivo, lícito e consistente do
sinal, visto que as normas pertinentes não podem ser interpretadas isoladamente, de forma
dissociada de outras obrigações inerentes ao comércio em geral, para que atendam à sua
função social.

A respeito da importância da função da propriedade no contexto da
propriedade intelectual, o professor DENIS BORGES BARBOSA já dizia o seguinte
(Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo I: Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010):

"O contexto e eficácia da instituição jurídica da Propriedade mudou radicalmente desde a
noção romana da plena in re potestas. Esculpida como um direito-função, com fins
determinados, confiada a cada titular para realização de objetivos socialmente importantes,
a propriedade em geral tem seu estilo novo no desenho do Código Civil de 2002 - da
seguinte forma:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade
com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio
ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e
das águas.

§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou
utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por
necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em
caso de perigo público iminente. (...)

A raiz história e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos
naturais e muito mais complexos do que a propriedade romanística; como se verá, disto
resulta que - em todas as suas modalidades - a propriedade intelectual é ainda mais
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funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente
muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade".

O saudoso mestre ensinava que, para derrotar eventual alegação de
caducidade, o uso da marca tem de ser real, efetivo, "sério, ativo e substancial" ("Por
que se exige que a marca seja usada", in "Ensaios e estudos de Propriedade Intelectual:
2014-2015", volume I, texto disponível em: https://www.dbba.com.br/ wp-
content/uploads/ensaios_estudos_pi_direito_internacional.pdf), e lembrava de artigo de
PAULO LANARI PRADO ("Caducidade de marcas em sentença declaratória de falência",
Revista da ABPI n.º 54, set/out 2001), que traz as seguintes ponderações e referências
doutrinárias (destaques nossos):

 "(...) deve-se ter claro que não será suficiente a mera comprovação de utilização da marca
durante o período investigado. A utilização deverá ser efetiva, não se admitindo como
prova documentos que atestem apenas um uso esporádico ou eventual da marca em tela. O
uso, para inibir a caducidade, deve ser efetivo e regular, conforme defende a doutrina atual
da propriedade industrial. 

Na abalizada lição de João da Gama Cerqueira, com suporte em Bento de Faria, colhe-se o
seguinte ensinamento:

'... o uso, para evitar a caducidade do registro, deveria ser efetivo, isto é, como doutrina
Bento de Faria, deve consistir no emprego, na aposição da marca aos produtos, feito,
porém, de modo uniforme e constante, e não na aplicação intervalada e irregular em um
ou outro produto, conforme ditar o arbítrio ou capricho do produtor ou mesmo do próprio
comprador (cf. Tratado da Propriedade Industrial, 2º volume, 2ª edição, Ed. Revista dos
Tribunais, 1982, p. 1.058)'. 

Na pena de Lucas Rocha Furtado (cf. Sistema de Propriedade Industrial no Direito
Brasileiro, 1ª edição, Brasília Jurídica, 1986, p. 136), entende-se que 'no que concerne às
formas de comprovação do uso, de forma análoga à experiência internacional, tem-se
exigido, no Brasil, que a prova se configure uma exploração séria e continuada, em
quantidade economicamente significativa, considerando a natureza do produto ou serviço
e a capacidade de produção da empresa titular do registro'.

Esses ensinamentos estão em consonância com as regras fixadas nas Diretrizes de Análise
de Marcas (Ato Normativo nº 123, de 4/8/1984), ao preceituar que o uso da marca não pode
se dar de forma simbólica ou esporádica. Assim, as provas de uso apresentadas ao INPI ou
ao Poder Judiciário devem ser examinadas e avaliadas à luz desses princípios".

Neste sentido, foge à razoabilidade admitir que um único uso ou alguns
poucos usos - sempre tendo em conta, em termos quantitativos, a realidade do mercado
envolvido em relação aos produtos ou serviços designados -, que tenham sido adredemente
fabricados às vésperas do prazo, sejam suficientes a inibir a decretação da caducidade, que
é instituto de direito público que, conforme já mencionado, visa assegurar a função social
da marca e preservar a sociedade da indevida apropriação de signos por quem não os utiliza
de forma eficiente, impedindo que sejam explorados por outros interessados. Repita-se:
o uso deve ser real, honesto, efetivo - e não preparado, fabricado, simulado ou
fantasiado com o só intuito de evitar a aplicação do instituto da caducidade.
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Admitir o contrário seria admitir que alguns titulares de marca poderiam,
indefinida e perpetuamente, manter um número ilimitado de signos registrados apenas
como marcas defensivas, de modo a excluir do mercado potenciais concorrentes, mediante
a apropriação de signos não utilizados de forma eficaz mas que, de tempos em tempos,
teriam uma comprovação de uso engendrada de maneira a simplesmente evitar que fossem
operados os efeitos do instituto da caducidade.

A necessidade de uso efetivo, mesmo depois da edição da Lei n.º
9.279/1996, também encontra respaldo na orientação do e. Superior Tribunal de Justiça,
responsável pela interpretação da legislação federal em nosso País, conforme se pode
observar da seguinte decisão (STJ, REsp nº 1236218/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, j. 05/02/2015, DJe 11/06/2015):

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
REGISTRO DE MARCA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. CADUCIDADE
DO REGISTRO (LEI 9.279/96, ART. 143). EXPORTAÇÃO DO PRODUTO.
COMPROVAÇÃO DO USO NO BRASIL. EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO EM
TERRITÓRIO NACIONAL. ARGUMENTO DIVERSO LEVANTADO EM
CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE USO EFETIVO DA MARCA. MANUTENÇÃO DA
CADUCIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I - O aresto recorrido, ainda que admitindo a ocorrência da prescrição quinquenal da
pretensão de anulação do registro, analisou o pedido inicial de declaração de caducidade
da marca Colorado, por desuso. 
II - De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, uma vez passados cinco anos da
concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o titular da marca demonstrar
que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no Brasil, ou que, ainda que interrompido o
seu uso, a interrupção não ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não tenha,
nesse prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo
original, sem que apresentadas razões legítimas. 
III - Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em
território nacional claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção
legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a
mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao
externo. Produzir no País o produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao
requisito legal de "uso da marca iniciado no Brasil". 
IV - Ocorre que a recorrida, em suas contrarrazões, aduz outro argumento capaz de superar
a violação de lei invocada pela recorrente, o de que não houve comprovação do uso efetivo
da marca. 
V - In casu, o volume de vendas do produto da marca em discussão, nas exportações
comprovadas, é inexpressivo dentro da magnitude das operações bilionárias realizadas pela
recorrente, insuficiente, portanto, para configurar e comprovar o uso efetivo da marca apto
a afastar a caducidade por desuso. 
VI - Recurso especial desprovido.

No caso julgado pelo e. STJ, o voto condutor, da lavra do eminente Ministro
RAUL ARAÚJO, asseverou que o valor e o volume de vendas do produto da marca em
discussão (na situação em análise, 70 pacotes de cigarros que geraram receita de R$
614,75), em comparação com operações bilionárias realizadas pelo titular no mesmo
período (produção de mais de 400 bilhões de cigarros), seria inexpressivo, e, portanto,
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"insuficiente para configurar e comprovar o uso efetivo da marca apto a afastar a
caducidade por desuso", considerando ainda as características do público-alvo e a
capacidade empresarial da titular.

Registro, também, que este Juízo não compartilha da posição manifestada pelo
INPI no decorrer da análise administrativa, segundo a qual não competiria à
autarquia "fazer às vezes de polícia ou de judiciário e investigar a fidedignidade dos
documentos apresentados", mas apenas "avaliar se os elementos carreados aos autos
administrativos demonstram a utilização da marca no intervalo de tempo
averiguado" (evento 13:2) .

Com efeito, este Juízo entende que o INPI, autarquia federal que "tem por
finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade
industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como
pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções,
tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial" (Lei n.º 5.648/1970, art. 2º), não
só pode, como deve atuar em tal sentido, fazendo uma análise minuciosa e criteriosa dos
documentos apresentados pelos interessados em processos administrativos de caducidade de
marcas - como em quaisquer outros submetidos à sua apreciação. Mas, ao mesmo tempo,
também compreende as limitações materiais e pessoais do órgão para exercer tal mister. 

Não pode haver dúvidas, no entanto, de que a adequada valoração da prova
apresentada, tanto em sede administrativa quanto judicial, deve ser agora feita por este
Juízo, devendo ser lembrado que um dos pilares de qualquer Estado Democrático de Direito
é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consubstanciado, no caso brasileiro, no
inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".   

Fixadas tais importantes premissas, passo então a analisar se os documentos
apresentados pela titular IGB no primeiro procedimento administrativo de caducidade, ora
impugnado judicialmente no processo n.º 5067776-25.2021.4.02.5101, são suficientes à
comprovação do uso efetivo e regular da marca G GRADIENTE IPHONE, depositada sob
a forma mista e registrada sob o n.º 822.112.175 na classe NCL(7)09, no período de
investigação. 

Como visto no item 6.5, os únicos documentos aptos à análise acerca do uso
da marca IPHONE pela empresa ré são os documentos D1 e D2.

O documento D1 refere-se a uma ata notarial que atesta o acesso, em
19/12/2012, ao website www.gradiente.com.br, cujo conteúdo, naquela data, disponibilizava
para venda o aparelho celular smartphone linha G GRADIENTE IPHONE modelo NEO
ONE GC 500 SFB.
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Já o documento D2 consiste em um total de 119 notas fiscais de venda do
aparelho G GRADIENTE IPHONE MODELO NEO ONE, num período de 26 dias,
compreendido entre 14/12/2012 e 08/01/2013. Tais notas fiscais aparentam ser formalmente
regulares, já que: 1) trazem a identificação da empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA DIGITAL - CBTD, licenciada da empresa ré, conforme por ela própria
consignado em sua manifestação administrativa (evento 1:9, fl. 62); (2) foram emitidas
dentro do período de investigação para a prova de uso da marca, já que se encontram todas
compreendidas no período de 10/01/2008 a 10/01/2013; e (3) fazem referência à expressão
nominativa G GRADIENTE IPHONE e aos produtos por ela assinalados, quais sejam,
telefones celulares.

Entretanto, o baixo número de notas fiscais apresentadas (pouco mais de uma
centena), quando se trata do mercado de telefonia celular, no qual comumente se registra
volume expressivo de vendas, não se revela expressivo, e, portanto, não é suficiente, por si
só, para comprovação do uso no período de investigação.

Além disso, não obstante a aparente regularidade formal desses documentos, o
fato de tais notas fiscais e da referida ata notarial estarem restritas a um curto período,
inferior a um mês, muito proximamente à data em que o registro completaria cinco anos
sem utilização, evidencia uma clara intenção de demonstrar tal uso apenas com o fito de
manutenção do registro, e não real ou genuína preocupação com o próprio uso da marca de
maneira efetiva, lícita e consistente, traduzindo-se em uma marca defensiva. 

Corroborando tal evidência, é facilmente possível constatar que o telefone
celular lançado sob a marca G GRADIENTE IPHONE em tudo se assemelha a outro
aparelho previamente lançado pela empresa sob a marca NEO ONE (consulta em
https://www.techtudo.com.br/noticias/2012/08/smartphone-da-gradiente-neo-one-chega-
com-dual-chip-e-android.ghtml), que já se encontrava no mercado desde agosto de 2012,
tendo a empresa ré, inclusive, mantido tal sinal na identificação do novo aparelho (eventos
1:14 e 1:18):
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Verifica-se, assim, sem qualquer sombra de dúvida, que a IGB adotou a
estratégia de apor a marca G GRADIENTE IPHONE aos produtos NEO ONE já existentes
da CBTD, com o deliberado e inequívoco propósito de fabricar evidências de uso do termo
IPHONE e, assim, evitar a caducidade do seu registro.

A corroborar tal conclusão de forma insofismável, confira-se a seguinte
declaração feita por Eugenio Staub, fundador da GRADIENTE S.A., antecessora da ré
IGB, também na direção da CBTD, licenciada da empresa ré, por ocasião da venda de
celulares com o signo G GRADIENTE IPHONE, cujas notas fiscais foram juntadas como
comprovação de uso do signo no período de investigação (consulta em: 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2012/12/1203489-gradiente-promete-disputar-
com-apple-a-marca-iphone.shtml):

“Como o prazo de cinco anos para usar a marca estava se esgotando, a IGB poderia perder
os direitos sobre ela. Isso motivou o lançamento do celular ‘One’, segundo Eugênio Staub,
presidente do conselho da CBTD. ‘Vamos fazer valer esse direito [de uso da marca iphone
no país].’"
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Tal conjunto probatório é suficiente para amparar a convicção de que, com a
ascensão da marca IPHONE da APPLE no mercado internacional, a IGB - que detinha
legitimamente um registro anterior para marca que continha tal signo, propositadamente
adotou estratégia - que pode ser caracterizada como distante dos níveis adequados e leais de
concorrência -, de associar sua marca a produto já existente com o único propósito de evitar
a caducidade do registro e, assim, viabilizar a celebração de eventual acordo com a gigante
empresa norte-americana, ou com ela litigar visando alguma possível compensação
financeira.

Com efeito, a fabricação de provas ou a fabricação de uso às vésperas da
expiração do prazo para caducidade – hipótese esta que reputo suficientemente comprovada
no caso concreto –, visando eventual reserva de mercado ou mera manutenção de interesses
econômicos, revela um abuso de direito, conduta vedada pelo nosso ordenamento jurídico,
que afirma que, no exercício de um direito, o seu titular deve observar “os limites impostos
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (Código Civil/2002,
art. 187).

Não se olvide que a nossa Constituição Federal contém cláusula finalística no
que toca à proteção da propriedade industrial em geral e à propriedade das marcas em
particular, assegurando expressamente a sua proteção “tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (CF, art. 5º, XXIX), pelo que não pode
haver qualquer dúvida quanto à sua função social.

Em recente obra, o professor PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA faz
importante estudo sobre a chamada trilogia das vedações das ilicitudes competitivas,
apontando a concorrência desleal como uma espécie de concorrência ilícita, por exclusão da
concorrência ilegal e da concorrência interdita, e assim leciona sobre o seu fato gerador
(Curso de Concorrência Desleal, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022, pp. 116/117, destaque
nosso):

“Exposto o fato de que a concorrência desleal seja o tipo de concorrência ilícita em que: (a)
não se esbarre no controle da legalidade estrita, ou (b) não encontre óbice na interdição
competitiva aravés de atos de autonomia privada ou de constituição de um direito de
propriedade; necessário se faz explicitar como se deflagra, positivamente, sua incidência.

Recorde-se o fato de que qualquer ato típico da concorrência, em si, causa danos aos
membros empresariais de um determinado mercado, ainda que possa gerar muitas
externalidades positivas aos demais integrantes da relação jurídico poliédrica que se
verifica em um mercado. Tais danos podem ser duros, densos, fortes, gerar a falência de
integrantes da concorrência, mas serem igualmente lícitos, legítimos, e esperados dentro da
conduta mediana daquele setor. O único tipo de dano não tolerado no ambiente regular da
abrasividade patrimonial competitiva é o injusto, sendo tal injustiça variável a depender das
legítimas expectativas do proceder intra-segmento.

Se concorrer é um direito (art. 170, IV, da CRFB) e tolerar a concorrência é um dever (art.
173, parágrafo 4º, da CRFB), pode-se verificar que, na acepção positiva das autonomias
em iniciar e em competir, tais essências jurígenas estão contidas na concepção maior da
liberdade. Tem-se a liberdade de causar danos justos aos concorrentes, pois tal é ínsito à
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lógica do risco e do lucro, os irmãos gêmeos do mundo capitalista. A liberdade aqui é –
destarte – funcionalizada, vista de forma promocional a um bem maior qual seja o bem-
estar social.

Tal liberdade ou faculdade em concorrer será a priori lícita e benquista, mas poderá
através de atos abusivos travestir a concorrência desleal. Observa-se, portanto, que a
concorrência desleal muito se aproxima da lógica do abuso do direito, do desvio de função
do direito subjetivo público (perante o Estado) e privado (da autonomia negocial) de
empreender, estando submetida, portanto, à lógica da responsabilidade civil objetiva. Nesses
casos, ao invés de bem fruir o múnus da liberdade de concorrer – ato lícito – o agente
econômico o escamoteia praticando danos injustos”.

Ora, tendo a nossa legislação adotado o sistema atributivo, o fato de um titular
se utilizar do período de 5 anos para iniciar o uso de uma marca registrada é totalmente
lícito (LPI, art. 143, I), o que é justificado pela eventual necessidade de programação,
pesquisas e investimentos para lançamento de produtos/serviços no mercado. Do mesmo
modo, a realidade empresarial pode levar a períodos em que o titular tenha que interromper
o uso da marca, pelo que é previsto um período para que volte a utilizá-la, sem a perda do
registro (LPI, art. 143, II). Eventual desuso poderá ainda ser justificado, por razões
legítimas (LPI, art. 143, §§ 1º e 2º). Todas essas condutas são albergadas pela legislação e
são comumente exercidas no âmbito da concorrência leal, jurídica e competitiva.

Ao revés, fabricar ou engendrar tal utilização às vésperas do quinquênio legal
da expiração do prazo de caducidade, não com o propósito de uso contínuo e exploração
legítima da marca, mas a fim de evitar tão somente a perda de registro formado por termo
que passou a ser utilizado e amplamente conhecido por uma outra empresa, é conduta que
desborda os contornos da concorrência leal, e deve ser coibida pelo Poder Judiciário.

Concluo, portanto, que na hipótese dos autos, o baixo número de notas fiscais
apresentadas, relativas à colocação da marca em um produto anteriormente existente, e
compreendidas no exíguo período inferior a um mês anterior ao encerramento do período de
investigação, revela hipótese de uso fabricado ou simulado, não se prestando à
caracterização de uso real, efetivo, lícito e consistente, de forma a afastar a sua caducidade.

Quanto aos documentos D16 e D18, que ilustram a crise financeira pela qual
passou a empresa ré, entendo que não se prestam a justificar eventual alegação de desuso
justificado, que ensejaria a aplicação do art. 143, §1º da LPI, como já exposto no item 6.5.
A uma, porque a própria empresa afastou expressamente tal possibilidade em sede de
contestação (evento 14:1, fl.03); e, principalmente, porque o lançamento do aparelho NEO
ONE, em agosto de 2012, meses antes da declarada data de lançamento do aparelho G
GRADIENTE IPHONE, já pressupõe algum retorno da capacidade financeira da empresa, a
ilidir a incidência do dispositivo legal acima referido.

Acresço, ainda, que, ao atrelar o sinal NEO ONE à marca G GRADIENTE
IPHONE, a empresa ré promoveu modificação no registro marcário tal como depositado,
em clara violação ao art. 143, II da LPI, que dispõe que o mesmo deve utilizado sem
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"modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante
do certificado de registro", o que já foi exposto no item 6.2 desta sentença.

Consigno, por fim, que, ao contrário do afirmado pela empresa ré em sede de
contestação (evento 14:1), as decisões proferidas nos autos do processo n.º 0490011-
84.2013.4.02.5101 em nada impactam a questão posta nos presentes autos, tendo em vista
que, naquele processo, conforme já exposto no histórico acima descrito, o que se discute é a
imposição de apostila contendo ressalva de uso sobre o sinal IPHONE, e não o efetivo uso
da marca.  

Destarte, entendo não ter restado comprovado o uso efetivo e adequado da
marca G GRADIENTE IPHONE, tal como depositada, nos anos que antecederam o
primeiro requerimento de caducidade formulado pela empresa autora, pelo que deve ser
julgada procedente a pretensão autoral, com a decretação da caducidade do registro
n.º  822.112.175.

7. PROCESSO N.º 0121438-67.2013.4.02.5101

7.1 Nulidade dos Registros da APPLE (LPI, art. 124, XIX)

Inicialmente, cumpre mencionar que, tendo sido decretada a caducidade do
registro n.º 822.112.175 para a marca G GRADIENTE IPHONE, apontado como
anterioridade impeditiva, resta evidentemente prejudicado o pedido de nulidade formulado
pela ora autora em relação aos registros da APPLE, devendo ser a ação julgada
improcedente.

De fato, com a extinção do registro n.º 822.112.175 e a consequente retirada
da marca anterior da IGB do mundo jurídico, evidentemente faltaria qualquer substrato à
pretensão de nulidade dos registros da APPLE que com ele seriam alegadamente colidentes.

No entanto, em atenção à primazia do mérito, e apenas para espancar
quaisquer dúvidas na eventualidade de reforma da decisão relativa à caducidade da marca
da IGB, decretada no item anterior da presente sentença, passo à análise do pedido de
nulidade dos registros em questão, com base nos incisos XIX e XXIII do art. 124 da
LPI, que será feita nos itens a seguir, considerando a limitação imposta pela decisão do Eg.
Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial nos autos do processo
n.º 0490011-84.2013.4.02.5101, já relatada acima (item 4).    

7.2 Reprodução ou Imitação de Marca Alheia Registrada (LPI, art.124,
XIX)

Sobre o tema da colidência, impende anotar a lição de JOÃO DA GAMA
CERQUEIRA (in Tratado de Propriedade Intelectual, t. II/69, vol. II, parte III, Rio de
Janeiro, Editora Forense, 1956):
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“A possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas
marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar as suas diferenças, levando-se em
conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que
normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que seu
consumo é habitual”.

Conforme anteriormente destacado, é óbvia a noção de que é inapropriável
marca já apropriada por outrem, e devidamente levada a registro, conforme o sistema
atributivo em vigor. No tocante às regras de colidência, diz o precitado autor, estabelecendo
três princípios acerca da possibilidade de confusão entre as marcas (Ibidem, pp. 68/69):

“1º, as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente,
a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela
outra;

2º, as marcas devem ser apreciadas tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas
semelhanças;

3º, finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas, e não pelos seus
detalhes.”

Com efeito, a LPI dispõe não ser registrável, como marca, “reprodução ou
imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de
causar confusão ou associação com marca alheia” (inciso XIX do art.124).

Assim, para se verificar se há confusão entre signos marcários, há que se
perquirir, em primeiro lugar, se há concorrência entre os produtos ou serviços a serem por
eles designados, ou seja, deverá ser observado o princípio da especialidade, pelo qual o
limite de proteção conferida às marcas registradas compreende os produtos ou serviços
idênticos, semelhantes ou afins aos assinalados, suscetíveis de causar confusão ou
associação.

O princípio da especialidade tem por finalidade delimitar o campo de
abrangência da proteção de uma marca, de acordo com o segmento mercadológico no qual
está inserido o produto ou serviço a ser por ela designado. Em decorrência, é possível que
marcas semelhantes ou mesmo idênticas sejam registradas por diferentes titulares, em
classes diferentes ou até mesmo dentro da mesma classe, desde que destinadas a mercados
diferentes e inconfundíveis entre si.

Também deve ser verificada, no caso de colidência entre marcas, a aplicação
da teoria da distância, segundo a qual uma marca nova em seu segmento mercadológico não
precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas são entre si.

De tal maneira, deve ser examinada a distância entre o novo sinal e aqueles
que lhe precederam no tempo, considerados os aspectos visuais, gráficos, fonéticos e
ideológicos envolvidos, de acordo com a espécie de marcas em análise (nominativa,
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figurativa, mista ou tridimensional).

Em decorrência, quando a marca for formada de elementos de fraca
distintividade, terá de suportar os ônus da convivência, no mercado, com outras marcas que
lhe sejam assemelhadas.

Por outro lado, se a marca é formada por elementos de forte distintividade,
não deverá ser autorizada a existência de outras marcas a ela assemelhadas.

Em conclusão, entendo que, no enfrentamento de colidência entre marcas,
para fins de aplicação do inciso XIX do art.124 da LPI, deve ser aplicado o seguinte teste,
elaborado com base no Manual de Marcas do
INPI [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas - item
5.11.3 - 3ª edição (out/2019), 5ª revisão (fevereiro/2022)]:

a) identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços a
serem designados: de forma a avaliar a aplicação do princípio da
especialidade, determinar:

se os produtos ou serviços a serem distinguidos pelas marcas são idênticos;
em não sendo idênticos, se guardam, uns com os outros, certa relação, seja em função do
gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades/destino ou, ainda, das novas
tecnologias (semelhança ou afinidade);
não sendo nenhuma das hipóteses anteriores, se se trata de marca de alto renome;

b) reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada: determinar se há identidade visual,
gráfica, fonética, intelectual ou ideológica entre os signos em questão, de
forma a apurar se é caso de imitação ou reprodução total, em parte ou com
acréscimo, observados os seguintes itens:

a impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em
seus conjuntos;

se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem
significados próprios e distintos;
se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior;

se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela
em razão do seu contexto;

se a marca em exame, no âmbito da análise da impressão geral do conjunto, contém imitação
ou reprodução de marca de terceiros, para assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante
ou afim, que possa ser reconhecida e identificada como elemento independente e autônomo,
ainda que em posição secundária, com o intuito de informar telefone, endereço de e-mail ou
outras formas de contato em redes sociais, plataformas ou aplicativos.

c) possibilidade de confusão ou associação entre as marcas: apreciar
sucessivamente as marcas, tendo em vista as suas semelhanças (e não as suas
diferenças) e a impressão de conjunto por elas causada (e não os seus
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detalhes), a fim de se verificar se há possibilidade de confusão (incapacidade
de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação (estabelecimento de
correspondência) entre as marcas, observados os seguintes elementos:

as características dos produtos ou serviços (tecnologia empregada; natureza, especificidade e
complementariedade entre eles; comportamento do mercado; canais de distribuição);
a finalidade e o modo de utilização da marca (utilidade ou função e forma de utilização dos
produtos ou serviços);
as características do público-alvo (consumidor comum x consumidor especializado) e seu grau
de atenção na aquisição dos produtos ou serviços;
a importância da marca no produto ou na prestação do serviço (marca como principal
elemento individualizador x marca e dados técnicos como elementos de individualização);
outros elementos específicos, de especial importância no caso concreto.

Com base em tal teste, passo à análise do conflito entre o registro n.º
822.112.175 da IGB e os registros n.ºs 829.213.856, 829.213.813, 829.213.864,
829.213.830 e 828.743.185 da APPLE.

7.2.1 Quanto ao primeiro item (identidade, semelhança ou afinidade entre
os produtos ou serviços a serem designados):

Conforme especificações detalhadas nos itens precedentes de cada um dos
registros marcários em questão, verifico que a autora, com o registro apontado como
anterioridade impeditiva, designa "aparelhos telefônicos celulares, aparelhos telefônicos
celulares que possibilitam o acesso à internet, telefonia fixa ou móvel, antenas digitais,
capas de proteção, baterias, carregadores, viva voz, hands free, peças e acessórios incluídos
nesta classe".

E os registros anulandos de n.ºs 829.213.856, 829.213.813, 829.213.864,
829.213.830 e 828.743.185 visam todos assinalar produtos e serviços destinados ao
segmento de informática e/ou eletrônicos, pelo que evidente a concorrência entre eles e o
registro da demandante acima especificado, não sendo cabível, portanto, a aplicação do
princípio da especialidade na hipótese vertente.

7.2.2 Quanto ao segundo item (reprodução ou imitação, no todo ou em
parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada):

O Manual de Marcas do INPI explicita que, "em um sinal formado pela
combinação de diversos elementos nominativos e/ou figurativos, seus componentes podem
exercer funções diferentes, que variam de acordo com sua preponderância no conjunto,
levando-se em consideração as diferentes relações espaciais ou semânticas existentes entre
os elementos que compõem o conjunto, independentemente de serem eles irregistráveis de
forma isolada ou não", trazendo as seguintes considerações sobre cada um deles [item 5.9.1
- 3ª edição (out/2019), 5ª revisão (fevereiro/2022)]:

"Elementos principais
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São considerados principais os termos, expressões ou imagens que exercem papel
dominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público-alvo e
fixando-se em sua memória. Tais elementos são comumente usados pelo consumidor para se
referir à marca em questão, em detrimento dos demais componentes nominativos e
figurativos do sinal marcário.

O caráter preponderante desses elementos pode ser caracterizado por sua dimensão no
conjunto, por sua posição relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais
como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros. Outro fator
importante na definição do caráter dominante de um elemento é a relação conceitual que o
mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcário, bem como com o escopo
de proteção requerido.

Elementos secundários

São considerados secundários os termos, expressões ou imagens que, em razão da sua
relativa dimensão semântica ou visual, não se fixam primordialmente junto ao público-alvo.
Com frequência, tais elementos desempenham papel ornamental, destacando os
componentes principais do sinal; não raro, também figuram como elementos meramente
informativos ou descritivos em relação ao escopo de proteção requerido. É também comum
que os componentes secundários venham reafirmar o sentido já transmitido pelo elemento
principal, por serem meramente redundantes ou expletivos.

Elementos negligenciáveis

Os elementos negligenciáveis são aqueles componentes figurativos ou nominativos
evidentemente desprovidos de qualquer capacidade distintiva, que orbitam o núcleo formado
pelos elementos principais ou secundários, sem serem percebidos como componentes
efetivamente marcários. Neste sentido, tais partículas não são fixadas pelo público-alvo em
uma situação real de consumo. Exemplos de elementos negligenciáveis são:

a) Símbolos de marca registrada, como ® e ™;

b) Endereços, telefones, e-mails e endereços eletrônicos;

c) Quantidade, dosagem, volume, peso, dimensões, medidas e outras características do
produto;

d) Lista de ingredientes, informação nutricional e indicação de alergênicos;

e) Classificação indicativa, informações de uso e formas de conservação;

f) Códigos de barras;

g) ISSN (International Standard Serial Number), ISBN (International Standard Book
Number) e DOI (Digital Object Identifier);

h) CPF, RG, CNH, CNPJ, números de registros em juntas comerciais, órgãos de classe e
outros.

(...)
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Integração dos elementos

O grau de integração entre os diferentes elementos que compõem a marca pode afetar
diretamente a impressão de conjunto gerada pelo sinal".

No caso de elementos nominativos, a combinação de uma ou mais palavras ou
radicais pode gerar conjunto (expressão ou termo) com conceito ou significado próprios e
distintos dos vocábulos individuais que o compõem. Uma integração conceitual dessa
natureza pode ser capaz de afastar a aplicação de proibições relacionadas à ausência de
distintividade.

Já nas marcas figurativas ou mistas, a integração entre os componentes
gráficos, no primeiro caso, ou entre elementos figurativos e nominativos, no segundo caso,
pode ser tão elevada a ponto de tal combinação ser a principal fonte de distintividade do
conjunto.

Dentre outras diversas orientações para o exame da infringência do inciso
XIX do art. 124 da LPI, o Manual de Marcas especifica que, do cotejo dos sinais, deverão
ser observados os seguintes quesitos [item 5.11.3 - 3ª edição (out/2019), 5ª revisão
(fevereiro/2022)]: 

a impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em
seus conjuntos;
se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem
significados próprios e distintos;
se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior;

se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela
em razão do seu contexto;
se a marca em exame, no âmbito da análise da impressão geral do conjunto, contém imitação
ou reprodução de marca de terceiros, para assinalar produto ou serviço idêntico, semelhante
ou afim, que possa ser reconhecida e identificada como elemento independente e autônomo,
ainda que em posição secundária, com o intuito de informar telefone, endereço de e-mail ou
outras formas de contato em redes sociais, plataformas ou aplicativos.

Considerando tão somente os elementos nominativos que compõem os
registros em questão, verifica-se haver similitude gráfica, fonética e ideológica entre eles no
que diz respeito ao termo IPHONE, que sugere a ideia de um telefone com serviços de
internet - internet phone. A natureza evocativa do termo foi reconhecida na decisão
proferida pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial nos autos do
processo n.º 0490011-84.2013.4.02.5101, por meio da qual foi imposto ao registro da
autora, apontado como anterioridade impetiva, ressalva de uso sobre o termo IPHONE, de
modo que a exclusividade de seu registro recai sobre o termo GRADIENTE, que diferencia
os registros em questão:

G GRADIENTE IPHONE

IPHONE
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Deste modo, considero que o núcleo marcário do registro da demandante é o
sinal GRADIENTE, marca identificadora de seus produtos, sendo o termo IPHONE mero
elemento secundário, bem como a letra "G" estilizada. Tal circunstância pode ser
corroborada até mesmo pela representação gráfica do registro, em que a marca
GRADIENTE encontra-se em destaque, enquanto que o termo iphone é ilustrado em fonte
bastante reduzida:

Deste modo, incidindo a distintividade da marca da demandante sobre o signo
GRADIENTE, entendo que os registros objeto de litígio são suficientemente distintos entre
si.

7.2.3 Quanto ao terceiro item (possibilidade de confusão ou associação
entre as marcas):

Apreciadas sucessivamente, conforme análise efetuada no item anterior,
entendo que os registros para as marcas G GRADIENTE IPHONE e IPHONE são
suficientemente distintos entre si, o que afasta a possibilidade de confusão (incapacidade de
reconhecer diferenças ou distinções) ou associação indevida (estabelecimento de
correspodência com a marca anterior) por parte do público consumidor, devendo ser
admitida a convivência entre elas.

Neste ponto, cumpre consignar que, em sede de Recurso Especial, o Eg.
Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incidência do secondary meaning na marca
IPHONE da empresa ré, diante da grande força distintiva adquirida pela marca em escala
mundial, que resultou na aquisição de significação secundária do referido sinal, remetido
imediatamente pelo consumidor à empresa APPLE, o que afasta a possibilidade de
confusão entre as marcas (REsp 1.688.243/RJ , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, j. 20/09/2018 - grifos nossos): 

"No caso, a expressão "iphone", elemento secundário da marca mista concebida pela IGB,
caracteriza-se como um termo evocativo, tendo surgido da aglutinação dos substantivos
ingleses "internet" e "phone" para designar o aparelho telefônico com acesso à internet
(também chamado de smartphone), o que, inclusive, ensejou o registro da marca na classe
atinente ao citado produto.

Desse modo, não há como negar que tal expressão integrante da marca mista sugere
característica do produto a ser fornecido. Cuida-se, portanto, de termo evidentemente
sugestivo.

Sob essa ótica, a IGB terá que conviver com o bônus e o ônus de sua opção pela marca
mista "G GRADIENTE IPHONE": de um lado, a simplicidade e baixo custo de divulgação
de um signo sugestivo de alguma característica ou qualidade do produto que visava
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comercializar (o que tinha por objetivo facilitar o alcance de seu público-alvo); e, de outro
lado, o fato de ter que suportar a coexistência de marcas semelhantes ante a regra da
exclusividade mitigada das evocativas, exegese consagrada nos precedentes desta Corte.

A utilização de marca sugestiva por empreendedores, como antes referido, caracteriza
operação de risco, mas nada que não possa ser absorvido pela natural intercalação do
empreendimento econômico.

Assim, penso que o INPI deveria ter mesmo inserido a ressalva da falta de exclusividade da
utilização isolada da expressão "iphone", ao conceder o registro da marca mista de
titularidade do IGB.

É claro que se poderia pensar, em princípio, o mesmo em relação à situação da Apple, que,
em 2007, assumiu o risco da utilização de marca mista integrada por um único elemento de
evidente caráter evocativo: a expressão "iPhone".

Contudo, tal signo, com o passar do tempo, adquiriu incontestável distintividade e
notoriedade em todo o mundo. Qualquer consumidor (independentemente de classe social
ou nacionalidade) associa tal expressão ao smartphone comercializado pela sociedade
empresária; inclusive, por ocasião do lançamento de modelos novos, os consumidores
costumam enfrentar filas enormes e amplamente noticiadas para adquiri-los.

O sucesso da estratégia de marketing da Apple é indiscutível
(https://exame.abril.com.br/tecnologia/filas-longas-estao-de-volta-as-lojas-da-apple-com-
iphone-x), tendo sido capaz de transformar um termo evocativo em signo inconfundível de
seu produto.

(...)

Transportando-se tal teoria para as marcas evocativas - menos fracas que as meramente
genéricas ou descritivas -, é fato que a Apple, com extrema habilidade, conseguiu, desde
2007, incrementar o grau de distintividade da expressão "iPhone" (originariamente
evocativa), cuja indiscutível notoriedade nos dias atuais tem o condão de alçá-la à
categoria de marca notória (exceção ao princípio da territorialidade) e, quiçá, de alto
renome (exceção ao princípio da especificidade).

Consequentemente, penso ser possível reconhecer a ocorrência do fenômeno da secondary
meaning no que diz respeito ao sinal "iPhone" da Apple, que atende, indubitavelmente, às
quatro funções das marcas, pois: (a) identifica o produto, distinguindo-o dos congêneres
existentes no mercado; (b) assinala sua origem e sua procedência; (c) indica seu padrão
de qualidade; e (d) funciona como extraordinário instrumento de publicidade, revelando-
se inconteste que o celular da Apple encontra-se entre os mais vendidos do mundo.

Ao revés, não se pode dizer o mesmo dos aparelhos da linha "G GRADIENTE IPHONE" da
IGB, cuja demora em lançar um produto com a referida marca não pode ser ignorada,
independentemente da existência ou não de justa causa para tanto. Diferentemente da Apple
(que, além de lançar produto diferenciado e inovador, investiu maciçamente em divulgação
ao mercado consumidor), a IGB demorou mais de doze anos para lançar o celular "G
GRADIENTE IPHONE", cujo registro estava prestes a caducar".
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Registre-se, ainda, ter o Supremo Tribunal Federal reconhecido a existência
de repercussão geral na questão posta nos autos do processo n.º 0490011-
84.2013.4.02.5101, em que se discute "se a demora na concessão de registro de marca pelo
INPI pode ensejar a não exclusividade sobre ela por quem a depositou, em razão do
surgimento, no período da demora, de uso mundialmente consagrado da mesma marca por
concorrente, tendo-se presentes os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência".  

A questão deu origem ao Tema n.º 1205, qual seja, "Discussão sobre a
exclusividade da propriedade industrial em razão da demora na concessão do registro de
marca pelo INPI concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma
marca por concorrente", e ainda será objeto de apreciação pelos demais Ministros da Corte. 

Ressalto não haver, entretanto, qualquer óbice ao julgamento da presente
demanda, nos termos acima postos, pois: a) foi reconhecida a caducidade do registro da
IGB apontado como anterioridade impeditiva aos registros da APPLE (item 6.6 da presente
sentença); b) ainda que superada tal questão, a análise de mérito da colidência entre os
sinais revela a possibilidade de sua convivência no mercado (o presente item 7.2 desta
sentença); c) a questão da significação secundária está sendo utilizada apenas como
argumento de reforço, não havendo qualquer afronta às decisões dos Tribunais Superiores
no caso concreto, muito ao contrário, tais decisões estão sendo privilegiadas e devidamente
respeitadas.

Desta forma, ponderadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto,
reputo corretos os atos da autarquia que concluíram pelo deferimento dos registros
marcários da empresa ré, por não caracterizada a infringência ao inciso XIX do art.124, da
LPI,  pelo que não há como ser acolhida a pretensão autoral.

7.3 Marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em
razão de sua atividade (LPI, art. 124, XXIII)

Entende a autora que deve ser decretada a nulidade dos registros n.ºs 
829.213.880 e 829.213.961 obtidos pela empresa ré, eis que esta não poderia alegar o
desconhecimento da marca da demandante, sendo aplicável ao caso o disposto no inciso
XXIII do art.124 da LPI, que dispõe não ser registrável, como marca, “sinal que imite ou
reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia
desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em
território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure
reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”.

Segundo o Manual de Marcas do INPI [item 5.11.4 - 3ª edição (out/2019), 5ª
revisão (fevereiro/2022)], para a comprovação das alegações em casos em que se invoca a
aplicação do art.124, XXIII da LPI, devem ser observados os seguintes parâmetros:
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“A semelhança entre os sinais, o tempo de vigência do registro anterior ou a atuação em
segmentos mercadológicos idênticos ou afins, por si, não constituem comprovação de que o
impugnado possui conhecimento da marca da impugnante. As impugnações fundamentadas
no inciso XXIII do art. 124 da LPI devem ser acompanhadas de documentação
comprobatória de que o requerente do pedido ou titular do registro atacado conhecia
evidentemente a marca do impugnante.

Tais documentos podem caracterizar relações comerciais diretas ou indiretas entre as
partes, envolvendo a marca em questão ou produtos e serviços por ela assinalados, como,
por exemplo:

a) Correspondências contendo tratativas concernentes ao uso da marca;

b) Contratos tendo como parte o requerente do registro, os quais incluem produtos ou
serviços assinalados pela marca;

c) Comprovação de participação simultânea em eventos setoriais ou concorrências; ou

d) Quaisquer documentos que comprovem indubitavelmente o conhecimento da marca da
impugnante por parte da titular do pedido ou registro atacado.

Vale notar que a aplicação da norma legal em questão não está restrita às situações de
vínculo contratual entre as partes, incluindo, também, os casos de relação comercial
indireta, desde que comprovada documentalmente.

O fato de a relação comercial entre impugnante e impugnado ter se iniciado após a data do
depósito do pedido atacado não afasta a aplicabilidade do dispositivo legal, desde que o
depósito tenha ocorrido sem o conhecimento ou autorização do legítimo titular da marca. A
partir da vigência do contrato, deve o requerente do pedido ou titular do registro diligenciar
imediatamente junto ao INPI com o propósito de regularizar a questão, desistindo do
pedido, renunciando ao registro ou transferindo o pedido ou registro para o legítimo titular,
em observância ao princípio da boa fé, consagrado no art. 422, do Código Civil”.

Em primeiro lugar, deve ser mencionado que o INPI não atua, de ofício, na
aplicação do inciso XXIII do art.124, devendo haver a provocação de um terceiro
interessado, via oposição ou procedimento administrativo de nulidade, que apresente o
impedimento à autarquia.

Por outro lado, salta aos olhos que tal dispositivo legal visa a coibir, em
verdade, a reprodução de marca não registrada no País, pois neste caso seria aplicável a
disposição do inciso XIX do mesmo art.124 da LPI.

De fato, entendo que a aplicação de um dispositivo (inciso XIX) exclui a
aplicação do outro (inciso XXIII), ou seja, só se examina a imitação ou reprodução de
marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua
atividade, se não houver marca registrada no Brasil, ou, em havendo, se não for
anterior à marca impugnada.
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Deste modo, constata-se que, sendo a autora titular da marca registrada G
GRADIENTE IPHONE no Brasil, não há que se falar na aplicabilidade do art.124, XXIII
da LPI, pelo que não há como ser acolhida a pretensão específica.

Acresça-se que, ainda que assim não fosse, a aplicação do referido inciso tem
como um de seus requisitos a afinidade mercadológica de produtos ou serviços em relação à
marca apontada como anterioridade, o que não se verifica na hipótese dos autos, já que a
autora é atuante no segmento de eletrônicos, e os registros anulandos n.ºs 829.213.880
e 829.213.961 visam assinalar, respectivamente, "artigos do vestuário, calçados e artigos de
chapelaria incluídos nesta classe" e "periódicos, publicações e manuais".

Deste modo, a ausência de afinidade entre os produtos assinalados pelos
registros anulandos e a marca da parte autora afasta a possibilidade de confusão e/ou
associação indevida por parte do público consumidor. Não obstante a ré APPLE seja
mundialmente conhecida pela fabricação e comércio de aparelhos eletrônicos, a empresa
também possui atuação na venda de acessórios de papelaria e vestuário identificados por
sua marca (evento 20:81), ressaltando-se que a comprovação exigida pelo art. 128, § 1º da
LPI para o depósito de um registro de marca é a atuação da titular no respectivo segmento
mercadológico, e não a comprovação de uso da marca objeto de depósito. 

Mutatis mutandis, vale conferir o seguinte julgado (STJ, AGRESP
200400257784, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA [DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS], TERCEIRA TURMA, DJE 16/02/2011.):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO À MARCA. LEI N.
9.279/96. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATIVIDADES COMERCIAIS DIVERSAS.
AUSÊNCIA DE CONFUSÃO OU PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Premissas lançadas pelo Tribunal de origem: atividades comerciais distintas; ausência de
dúvida ou confusão no emprego da marca - MARGHERITA.

2. A proteção à marca pela Lei n. 9.279/96 não é absoluta, pois "segundo o princípio da
especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-
se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja
possibilidade de causar confusão a terceiros." (REsp 333105/RJ, Rel. Ministro BARROS
MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 05/09/2005, p. 410)

(...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

Tendo sido afastada, portanto, a hipótese de identidade, semelhança ou
afinidade entre os produtos a serem designados pelas marcas em questão, reputa-se
inexistente a concorrência entre elas, pelo que não há como ser acolhida tal pretensão.
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8. VERBAS SUCUMBENCIAIS

8.1 Processo n.º 0121438-67.2013.4.02.5101

Quanto às verbas sucumbenciais, tenho que, conquanto a posição processual
do INPI seja a de parte ré, não se lhe podem imputar tais condenações, visto que a
controvérsia deduzida nos autos consiste em pretensões de atores econômicos diversos.
Entendo incabível a condenação do INPI em verbas sucumbenciais, quanto mais em se
tratando da Fazenda Pública, cuja eventual condenação importaria em prejuízo a todos os
cidadãos.

Assim, tendo a parte autora APPLE obtido sucesso integral no pedido, deverá
a empresa ré IGB responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

8.2 Processo n.º 0121438-67.2013.4.02.5101

Tendo em vista a total improcedência do pedido autoral, deve ser condenada a
empresa autora IGB nas custas e em honorários advocatícios.

III - DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, nos termos do art.487, I, do CPC/2015:

a) no processo n.º 5067776-25.2021.4.02.5101, julgo procedente o pedido de
nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de caducidade formulado pela autora
em face do registro n.º 822.112.175 para a marca G GRADIENTE IPHONE, de titularidade
da empresa IGB ELETRÔNICA S.A., devendo ser decretada sua extinção, nos termos do
art. 142, III da LPI;

b) no processo n.º 0121438-67.2013.4.02.5101, julgo improcedente o
pedido de nulidade dos seguintes registros de marcas, de titularidade da empresa APPLE,
INC.:

Número  Prioridade Marca
829.213.856 08/01/2007   IPHONE  
829.213.813 08/01/2007 IPHONE
829.213.864 08/01/2007 IPHONE
829.213.830 08/01/2007 IPHONE
829.213.880 09/07/2007 IPHONE
829.213.961 09/07/2007 IPHONE

828.743.185 25/09/2006
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Condeno a empresa IGB ELETRÔNICA S.A. ao pagamento das despesas
processuais em ambos os processos, inclusive honorários advocatícios, em favor da
empresa APPLE, INC., fixados em 18% sobre o valor atribuído a cada uma das causas,
monetariamente corrigido (CPC/2015, art. 85, § 2º).

Oficie-se ao Ex.mo Ministro DIAS TOFFOLI, Relator do Tema 1205, em
referência ao ARE n.º 1.266.095/RJ, noticiando a prolação da presente sentença.

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu site
oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 dias a
partir da intimação.

Havendo recurso, abra-se vista ao recorrido para a apresentação de
contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC/2015, art. 1.010, § 1º, e, se cabível, art. 1.009, § 2º)
e, após, remetam-se os autos ao e. TRF da 2ª Região.

 

Documento eletrônico assinado por MARCIA MARIA NUNES DE BARROS, Juíza Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 510007966321v406 e do código CRC 366131c0. 
 
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCIA MARIA NUNES DE BARROS 
Data e Hora: 1/7/2022, às 22:2:50 

0121438-67.2013.4.02.5101 510007966321 .V406

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro


