
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.206 - RJ (2015/0105289-5)
  
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE : CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A 
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS    

GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS    
GUSTAVO C M BACALHAU 

ADVOGADOS : BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA    
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS    
RAFAEL SALOMÃO SAFE ROMANO AGUILLAR 

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI 
RECORRIDO : JOÃO CÂNDIDO PORTINARI 
RECORRIDO : PORTINARI LICENSING LTDA - EPP 
RECORRIDO : OPTIMAGEM MATRIZES GRÁFICAS E DIGITAIS LTDA 
ADVOGADOS : IVAN LUIS NUNES FERREIRA    

VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS 
EMENTA

DIREITO MARCÁRIO E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE 
ASSINATURA PESSOAL E ARTÍSTICA COMO MARCA. DIREITO DE PERSONALIDADE 
LATENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E LIMITADA. CONTRATO DE CESSÃO DE MARCA 
MISTA. TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. RETOMADA DE MARCA OU 
PRÁTICA DE ATO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Recurso em que se discute os efeitos extraídos de contrato de autorização de uso de 
assinatura do pintor Cândido Portinari na condição de marca mista e a cessão da referida 
marca registrada perante o INPI, a fim de definir se o referido instrumento alcança também a 
marca nominativa associada, bem como aos direitos remanescentes ao cedente em relação à 
exploração da marca. 
2. Conquanto o nome civil se consista em direito de personalidade – absoluto, obrigatório, 
indisponível, exclusivo, imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e 
intransmissível –, a legislação nacional admite o destaque de parcela desse direito para fins de 
transação e disposição, tal qual se dá na sua registrabilidade enquanto marca, desde que 
autorizada de forma expressa e delimitada.
3. A autorização de uso de nome civil ou assinatura mantém latente, na esfera jurídica do 
titular do direito de personalidade, o direito de defesa contra utilização que desborde os limites 
da autorização ou ofenda a imagem ou a honra do indivíduo representado.
4. Autorizada a utilização apenas na forma de assinatura – marca mista – não pode o 
autorizatário utilizá-la por qualquer outra forma – marca nominativa.
5. O registro da marca composta por nome civil ou assinatura, cuja utilização fora autorizada, 
ganha autonomia em relação à pessoa a que alude, passando a vincular-se ao bem ou serviço 
que denomina, com a dupla finalidade de viabilizar a identificação de sua origem pelos 
consumidores e resguardar a livre concorrência.
6. Ademais, o desenvolvimento da marca no segmento de sua exploração, apesar de ter em si 
agregado o valor da pessoa representada pelo nome civil, vincula-se ao bem ou serviço, o qual 
também agrega valor à marca. 
7. Diante dessa autonomia, muito embora não seja possível ao cessionário de marca mista 
consubstanciada na assinatura do pintor, sua utilização por qualquer outra forma, tampouco 
será possível nova autorização para exploração por terceiros na mesma classe. Do contário, 
ter-se-ia configurada violação à proteção marcária resultante na confusão dos consumidores 
quanto à origem do produto, bem como o desenvolvimento de concorrência parasitária.
8. A cessão de marca é instrumento apto a transferir os direitos de propriedade da marca 
transacionada, legitimando o cessionário ao uso, fruição, disposição e reivindicação e, por 
consequência, a opor-se, ainda que preventivamente, à pretensão de registro por terceiro, 
inclusive o próprio cedente. 
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9. Recurso especial parcialmente provido. 
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 
seguir, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso 
Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 15 de setembro de 2015 (data do julgamento).

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.206 - RJ (2015/0105289-5)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: 

Cuida-se de recurso especial interposto por Cecrisa Revestimentos 

Cerâmicos S.A., fundamentado na alínea a do permissivo constitucional. 

Depreende-se dos autos que o Juízo da 39ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro, em ação proposta pela recorrente, julgou improcedente o 

pedido de declaração de nulidade do ato do INPI que resultou no cancelamento de 

registro de marca nominativa PORTINARI, bem como extinguiu o processo sem 

resolução de mérito em relação aos recorridos João Cândido Portinari e Portinari 

Licensing Ltda. e Optimagem Matrizes Gráficas e Digitais Ltda., reconhecendo a 

impossibilidade de se determinar o arquivamento dos pedidos de registro depositados 

das marcas CANDIDO PORTINARI e PORTINARI.

Contra a sentença, a recorrente interpôs apelação, a qual foi provida, por 

maioria de votos, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 1.551-1.552):

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - 
PATRONÍMICO - USO CONSENTIDO POR CONTRATO - RECURSO 
PROVIDO. 
I - É cediço que o consentimento do titular, herdeiros ou sucessores, é 
condição sino qua non para se obter registro a título de marca do nome 
pessoal ou apelido de terceiros, não impondo a lei, contudo, requisitos 
ou formas para configuração do ato, deixando que as partes o 
formalizem do modo que melhor lhes convier.
II - Ora, possuindo o Apelante, como possui, a titularidade de duas 
marcas mistas - a primeira reproduzindo a assinatura pessoal do 
pintor, (CANDIDO PORTINARI), e a segunda, sua assinatura artística 
(PORTINARI) - adquiridas de forma legítima, através de contrato 
assinado com o próprio herdeiro do pintor, tidos por todos no processo, 
incluindo o Magistrado, como negócio jurídico perfeito e acabado - por 
certo que também possui o direito ao registro nominativo de tais nomes 
por força dos títulos que o próprio herdeiro, por ato de vontade, lhe 
transferiu, que se traduzem em prova irrefutável da autorização exigida 
pela lei.
III - De sorte que se o Apelante se utiliza das assinaturas de Portinari, 
que é a forma mais perfeita de associação com o eminente artista, 
não existe sentido em coibir-lhe o uso na forma nominativa, por não se 
visualizar nenhum aumento de associação com a imagem do artífice 
que já não tivesse sido concedida.
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IV - Recuso provido.

Esse entendimento, todavia, acabou revertido no posterior julgamento de 

embargos infringentes opostos pelos recorridos, em acórdão assim ementado (e-STJ, 

fls. 1.730-1.731):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EMBARGOS INFRINGENTES - 
MARCAS MISTAS - NATUREZA DO CONTRATO DE CESSÃO - 
LIMITES 
1- A interposição de embargos de declaração julgados não providos 
não impede a admissibilidade de embargos infringentes. Recursos com 
pressupostos diversos. Precedentes;
2- Contrato que deve se amoldar ao disposto no inciso XV do art. 124 
da LPI, porquanto o herdeiro do artista PORTINARI apenas autorizou o 
uso da marca na forma como o pintor assinava seus trabalhos em 
metal, sendo exigível da cessionária que apenas se limite a utilizar tais 
marcas nos exatos termos do que foi concedido;
3- A cessão celebrada em relação aos signos, CÂNDIDO PORTINARI e 
PORTINARI, sob a forma de assinatura e grafia utilizadas pelo pintor, 
não dava ao cessionário o direito de registrar marca nominativa 
assumindo inclusive outra forma;
4- Não se trata apenas da utilização de um nome, mas sim do nome de 
um renomado pintor. E mais, não é uma utilização de qualquer forma, 
mas sim de acordo com aquilo que é capaz de remeter à exata pessoa 
do artista, o que só é possível na medida em que se verifique nos 
produtos onde se apõem as marcas, a fiel maneira como ele assinava 
ou a fiel grafia que adotava para o seu nome: PORTINARI, tal como 
contratado e para os fins contratados;
5 - A modificação da assinatura ou da forma como grafava o pintor o 
próprio nome inequivocamente leva à perda da sua identidade e 
desagrega valor;
6 - Embargos infringentes conhecidos e providos.

Opostos embargos de declaração pela recorrente, foram rejeitados 

(e-STJ, fls. 1.796-1.823).

Nas razões do especial, sustenta a recorrente, em síntese, a violação dos 

arts. 535 do CPC e 140, 129 e 124, XIX, da LPI.

A par da negativa de prestação jurisdicional, assevera que o contrato de 

cessão de marca firmado entre as partes tem por efeito jurídico a transferência 

irrevogável de sua propriedade, não se confundindo com a mera licença de uso. 

Sustenta que a transferência de marca mista tem em si também a marca nominativa, 

impondo-se o deferimento do registro INPI n. 817.091.661, pleiteado pela recorrente. 

Quanto ao pleito de arquivamento dos pedidos de registro INPI n. 

826.230.911 e n. 826.230.938, requeridos pela recorrida Portinari Licensing, aduz o 
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recurso especial a possibilidade jurídica do pedido. Isso porque encontra-se sob o 

crivo do Poder Judiciário a questão de validade e eficácia de contrato de cessão, de 

modo que a pretensão do cedente de obter novo registro exatamente da mesma 

marca cedida e na mesma classe deve ser imediatamente repelida. Afirma não ser 

razoável deixar-se ao talante da autarquia federal a análise do pedido, ante a 

existência de contrato reconhecidamente válido.

Contrarrazões oferecidas pelos recorridos às fls. 1.851-1.854 e 

1.860-1.879 (e-STJ).

Em juízo prévio de admissibilidade, o Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região admitiu o recurso.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.206 - RJ (2015/0105289-5)

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE(RELATOR): 

Cinge-se a controvérsia, a par da adequação da tutela jurisdicional 

entregue, a definir os efeitos decorrentes de contrato de cessão de marca no que 

concerne: i) à extensão da marca mista, noutros termos, se a cessão de marca mista 

transfere também o direito à marca nominativa; e ii) à possibilidade de posterior 

requerimento, pelo próprio cedente, de novo registro de marca idêntica à cedida.

1. Alegação de violação do art. 535 do CPC.

Em síntese, sustenta a recorrente que o acórdão recorrido teria deixado 

de analisar ponto relevante, consistente na possibilidade – ou impossibilidade, 

segundo a tese da recorrente – de o cessionário submeter a registro marca idêntica 

àquela previamente cedida, na mesma classe. Assevera que, apesar dos registros 

INPI n. 813.742.250 e n. 813.742.269 não serem objeto da presente demanda, sua 

identidade com aqueles pretendidos pela recorrida Portinari Licensing Ltda. (n. 

826.230.911 e n. 826.230.938) é a causa de pedir da ação.

De início, verifica-se que não houve negativa de prestação jurisdicional. 

Isso porque, certo ou errado, o acórdão proferido no julgamento dos embargos 

infringentes decidiu todas as questões devolvidas, muito embora concluindo em 

sentido diverso do pretendido pela recorrente. 

Assim, concluiu o acórdão recorrido por manter a extinção do processo 

quanto ao pedido de arquivamento dos registros de marca pleiteados pela recorrida, 

Portinari Licensing Ltda., nos seguintes termos (e-STJ, fls. 1.700-1.701):

Por fim, quanto ao arquivamento dos pedidos de registro nºs 
826.230.911 (marca mista "PORTINARI") e 826.230.938 (marca mista 
“CANDIDO PORTINARI”), de titularidade da empresa PORTINARI 
LICENSING LTDA., ante a anterioridade impeditiva dos registros que 
foram cedidos à empresa embargada, na mesma classe e com os 
mesmos elementos figurativos constantes do contrato, de fato, 
considerando que o voto vencido nada mencionou sobre isso, apenas 
se limitando a negar provimento ao recurso, há que se compreender 
que adotou a mesma linha de entendimento da sentença, a de que o 
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INPI, com o que restar decidido nesta causa, apreciará previamente 
aqueles pedidos à luz do que aqui assentado.

Ademais, não se exige do julgador examinar uma a uma as teses 

suscitadas pelo recorrente, tampouco a transcrição de fundamentos adotados per 

relationem à sentença, na esteira de precedentes desta Corte Superior (AgRg no AgRg 

no AREsp n. 630.003/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 

19/5/2015; HC n. 103.158/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 8/6/2015; HC 

n. 315.106/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/3/2015; 

entre outros).

Desse modo, fundamentado o acórdão e decidida a questão posta, 

afasta-se a alegação de violação do art. 535 do CPC.

2. Delimitação fática da controvérsia.

A disputa se refere à propriedade de marcas consistente nas assinaturas 

civil e artística do pintor Cândido Portinari. Os fatos essenciais à análise do presente 

processo são incontroversos e as cláusulas objeto de debate quanto aos efeitos 

extraídos ficaram assentadas nas vias ordinárias.

Consta do acórdão de apelação a transcrição da cláusula primeira do 

contrato sub judice :

1.1 - O presente contrato tem por finalidade a obtenção do uso 
autorizado e a propriedade da marca “PORTINARI” e da marca 
CANDIDO PORTINARI na classe 19 item 10 objeto dos processos 
813.742.250 e 813.742.269 respectivamente depositadas em 18.09.87 
junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 

Também o voto divergente, o qual prevaleceu em embargos infringentes, 

assevera ter ocorrido a transferência das referidas marcas por contrato. E nesse ponto 

faz-se relevante a transcrição de trecho do voto proferido em apelação (e-STJ, fls. 

1.534):

Até aqui, estar-se-ia diante de uma situação absolutamente anômala: a 
CECRISA, que em 11.09.1987 já teria se tornado “proprietária” das 
marcas depositadas sob os nos. 813742250 e 813742269, em 
28.10.1987 teria concordado em, novamente, “comprar” a propriedade 
dessas marcas, que já seriam dela, e pelo mesmo preço acertado 
pouco mais de quarenta dias antes.
O novo negócio só faz sentido quando considerada a CLÁUSULA 
TERCEIRA – “a Cessão ora estipulada é em caráter irrevogável e 
irretratável”. (fls. 220)
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Vê-se, assim, que esse segundo instrumento contratual destinava-se a 
servir como um termo aditivo ao contrato que havia sido firmado em 
11.09.1987, quanto aos aspectos da irrevogabilidade e da 
irretratabilidade do contrato de cessão de uso.
Com esse acréscimo, instituiu-se direito subjetivo em favor da 
CECRISA, no sentido de poder exigir judicialmente a transferência, 
para o seu nome, daqueles dois registros de marcas mistas, nos. 
813742250 e 813742269, assim que paga a integralidade do preço. 

Contudo, reconhecendo que as assinaturas, objeto de marca mista, 

confundiam-se com o próprio indivíduo e sua expressão no meio social, estabeleceu a 

intangibilidade, indisponibilidade, irrenunciabilidade e inalienabilidade, concluindo por 

manter a sentença quanto à impossibilidade de registro de marca nominativa e pela 

impossibilidade de utilização da assinatura por qualquer outra forma.

Em embargos infringentes, esse fundamento ganhou a adesão da 

maioria dos membros julgadores, levando-se ao restabelecimento da sentença, com 

os seguintes termos (e-STJ, fls. 1.700):

A sentença e o voto vencido a um momento se juntaram numa 
avaliação muito pertinente, a de que não se trata apenas da utilização 
de um nome, mas sim do nome de um renomado pintor. E mais, não é 
uma utilização de qualquer forma, mas sim de acordo com aquilo que é 
capaz de remeter à exata pessoa do artista.
E isso só é possível na medida em que se verifique nos produtos ande 
se apõem as marcas, a fiel maneira como ele assinava ou a fiel grafia 
que adotava para o seu nome: PORTINARI, tal como contratado e para 
os fins contratados, como se aduziu acima quando se comungou da 
avaliação do voto vencido a respeito do objetivo inicial da CECRISA.
De fato, a cessão foi de marcas. E se a marca é um símbolo, a 
assinatura que compõe uma marca mista também é um símbolo, e a 
identificação do produto associado a esse símbolo é que permite a 
agregação do valor econômico.
A modificação da assinatura ou da forma como grafava o pintor o 
próprio nome inequivocamente leva à perda da sua identidade e 
desagrega valor.

Diante do preciso delineamento fático, bem como dos termos em que 

dispostas as cláusulas contratuais relevantes, parece-me que a questão é 

eminentemente jurídica, dispensando qualquer reexame fático-probatório ou 

contratual. 

3. Da registrabilidade a título de marca do nome civil e assinaturas 

Logo de início importa diferenciar a proteção à marca e a proteção ao 
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nome. Isso porque a existência de sistema jurídico próprio de proteção é um dos 

fundamentos pelo qual se obsta a registrabilidade de signo ou expressão visual na 

condição de marca (BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2008, p. 324/330). 

O nome civil, intimamente ligado à identidade da pessoa no meio social, 

encontra proteção legal nos termos dos arts. 16 e seguintes do Código Civil de 2002. 

Trata-se, indubitavelmente, de espécie dos direitos de personalidade, extraindo-se daí 

suas características essenciais: absoluto, obrigatório, indisponível, exclusivo, 

imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e intransmissível. 

De fato, ligando-se à identidade da pessoa natural – visto que neste 

ponto o tratamento da pessoa jurídica é distinto –, o nome civil não pode mesmo ser 

cedido, transferido ou comercializado, uma vez que não é viável apartar-se o nome em 

si da pessoa que ele designa. Contudo, pode, sim, ser objeto de transação e 

disposição uma parcela desse direito, tal como se dá na citação em publicações ou 

representações, bem como na extração de cunho econômico da utilização da imagem 

associada ao nome. 

Ainda assim, diante da inconteste relevância do nome civil no sistema 

jurídico nacional, a utilização de uma faceta relativa ao instituto deve, 

necessariamente, ser consentida pelo indivíduo ou seus sucessores, de forma 

expressa e delimitada. 

Nessa trilha, a utilização de elementos coincidentes com o nome civil de 

pessoas naturais somente pode ser explorada economicamente mediante sua 

necessária autorização. Por consequência, admitida a exploração econômica do nome 

nessas específicas circunstâncias, também deve-se admitir a registrabilidade do 

referido nome, como o fez o art. 124, XV, da Lei n. 9.279/96, que excepciona a 

vedação de registro de nome civil:

 XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e 
imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros 
ou sucessores;

A marca, por sua vez, tem por finalidade, reconhecida tanto na doutrina 

como na jurisprudência desta Corte Superior, designar um produto, mercadoria ou 
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serviço, atestando sua origem e diferenciando-o dos concorrentes. Sua proteção é, 

portanto, restrita ao segmento mercadológico, ou classe, em que registrada.

Desse modo, assim como o nome civil agrega-se essencialmente à 

pessoa que identifica, também a marca acaba por tornar-se indissociável do objeto que 

designa. Nesse contexto, a associação entre marca e produto acaba notabilizando-se 

por uma simbiose bastante semelhante – não idêntica – àquela entre nome e 

indivíduo. 

Tem-se, pois, que a marca agrega valor ao produto. Por sua vez, ao 

elemento registrado como marca, deve-se notar, também há a agregação de um valor 

em razão de sua associação ao produto. Assim é que, quando se fala em Coca-Cola, 

mesmo diante do alargamento da marca em razão da notoriedade que hoje a vincula 

até à produção de vestuários, ainda vem à mente o famoso refrigerante – produto por 

meio do qual se tornou conhecida.

Todavia, a despeito das semelhanças, a proteção assegurada às marcas 

é eminentemente patrimonial e essencialmente vinculada à noção de mercado 

concorrencial, diferentemente do nome civil. A marca é percebida não como instituto 

intrínseco à personalidade ou à dignidade, mas objeto sobre o qual incide o direito 

constitucional de propriedade, ou, mais tecnicamente, a qual se concede direitos 

exclusivos, reservando a seu titular a apropriação privada do uso, da fruição e da 

disposição (BARBOSA, Denis Borges. Tratado da propriedade intelectual. Tomo I. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 71).

Nesse contexto, perde força o fundamento do acórdão recorrido ao 

entender que a alteração da assinatura do pintor, enquanto marca registrada, retiraria 

parcela de sua dignidade. Isso porque, uma vez levada a registro para fins de 

exploração comercial, a marca passa a vincular-se ao produto que designa e ganha 

autonomia em relação ao indivíduo. 

Repise-se que o registro do nome enquanto marca, destaca do nome 

apenas uma parcela de si, a qual passa a vincular-se ao bem ou serviço que designará 

em segmento mercadológico específico.

Assim, não se nega que o nome escolhido agregou valor à marca, 

tampouco pode-se ignorar que a qualidade do produto desenvolvido igualmente 
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colaborou para sua valorização. Assim, quando se fala em cerâmica Portinari, a 

imagem que recorre à mente já não é a figura do renomado pintor, a despeito de sua 

inegável fama e reconhecimento, mas o produto que a partir da exploração da marca 

se fez conhecido neste segmento mercadológico.

Nessa ordem de ideias, tem-se que o nome civil do renomado pintor 

Cândido Portinari, em razão de sua indisponibilidade essencial, não poderia ser objeto 

de ampla cessão, e não o foi na hipótese dos autos. Por sua vez, o mesmo nome, não 

enquanto nome civil, mas enquanto marca registrada, associado a um segmento 

mercadológico específico, este poderia ser cedido definitivamente ou, nas palavras 

contratadas, de forma irrevogável e irretratável, como de fato o foi.

4. Da extensão dos efeitos da cessão de marca mista

Inicialmente, deve-se notar que o contrato de cessão sub judice , bem 

como seu aditivo, foram firmados pelas partes em 1987, portanto, na vigência do 

antigo Código de Propriedade Industrial – Lei n. 5.772/71. À época, a transferência de 

marca era disciplinada pelos arts. 87 a 89 e, embora não determinasse de forma 

expressa o instrumento a ser utilizado, ao se referir às partes contratantes da 

transferência da propriedade de marca, o legislador denominava-os cedente e 

cessionário. É o que se verifica no art. 88, § 2º, do referido Código:

2º Sem prejuízo de outras exigências cabíveis, ou documentos originais 
de transferência conterão, no mínimo, a qualificação completa do 
cedente e do cessionário, bem como das testemunhas, e a indicação 
precisa do pedido ou do registro.

Por outro ângulo, ao disciplinar a licença de uso ou, nos termos da lei, a 

autorização de uso por terceiro (art. 90, do revogado CPI), o legislador referia-se a 

contrato de exploração, inclusive delimitando cláusulas necessárias, tais como as 

condições de remuneração e a obrigação do titular de exercer o controle efetivo acerca 

das especificações, natureza e qualidade do bem ou serviço atrelado à marca. É o que 

se depreende do art. 90 da Lei n. 5.772/71:

Art. 90. O titular de marca ou expressão ou sinal de propaganda poderá 
autorizar o seu uso por terceiros devidamente estabelecidos, mediante 
contrato de exploração que conterá o número do pedido ou do registro 
e as condições de remuneração, bem como a obrigação de o titular 
exercer contrôle efetivo sôbre as especificações, natureza e qualidade 
dos respectivos artigos ou serviços.
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Atualmente, a Lei n. 9.279/96 estabelece a possibilidade do controle de 

qualidade pelo licenciador da marca como um direito, e não mais como um dever, que 

poderá ser contratado (art. 139 da LPI).

A par dessas distinções entre os institutos da cessão de marca e da 

licença de uso, deve-se ainda ter em consideração que a licença de uso, por sua 

natureza legalmente reconhecida à época da formalização do instrumento – 

autorização – é ato precário pelo qual não se transfere a titularidade da marca. Desse 

modo, firmada sem prazo certo e determinado, admitiria a retomada a qualquer 

momento pelo titular. No extremo oposto, a cessão transfere de forma definitiva a 

titularidade, ou seja, a propriedade da marca, com todos direitos a ela inerentes: uso, 

fruição, disposição e reivindicação. 

Pois bem, na hipótese dos autos, ficou claro que as partes acordaram 

em: i) autorizar a utilização do nome civil do renomado pintor na condição de marca; e 

ii) transferir a propriedade das marcas mistas “PORTINARI” e “CANDIDO 

PORTINARI”, à época depositadas perante o INPI, porquanto a cessão, como 

assentado no acórdão fez-se de forma “irrevogável e irretratável”, afastando qualquer 

interpretação no sentido de sua precariedade. 

Assim, definida a natureza jurídica do ato de transmissão dos direitos 

sobre a exploração das marcas mistas, cabe averiguar se é viável compreender no 

bojo dessa cessão a possibilidade de exploração da marca nominal. 

Com efeito, a doutrina distingue as espécies de marcas em nominativa, 

figurativa e mista, destacando que esta última resulta na combinação dos elementos 

nominativos e figurativos, que associados criam distinção suficientemente apta a 

garantir-lhe o registro e proteção. Desse modo, em tese, não há confusão entre marca 

mista e marca nominativa, trata-se de espécies distintas, o que nos conduziria à 

interpretação do contrato de que ao ceder uma marca mista, não se estaria cedendo a 

marca nominativa.

Todavia, tratando-se de direito marcário, é imprescindível ter-se em 

consideração a dupla finalidade que o orienta, como as duas faces de uma mesma 

moeda: a proteção ao consumidor e a proteção à livre concorrência. Nessa esteira, a 
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jurisprudência do STJ é reiterada em assinalar que a convivência entre marcas deve, 

por um lado, proteger o ambiente concorrencial “contra o proveito econômico 

parasitário e o desvio desleal de clientela e, por outro, evitar que o consumidor seja 

confundido quanto à procedência do produto” (REsp n. 1.292.958/RS, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, DJe 12/9/2013).

Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.104.349/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 

Quarta Turma, DJe 31/3/2014; REsp n. 1.284.971/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 

Terceira Turma, DJe 4/2/2013; AgRg no REsp n. 1.346.089/RJ, Rel. Min. Moura 

Ribeiro, Terceira Turma, DJe 14/5/2015; REsp n. 1.237.752/PR, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, Rel. p/ Ac. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/5/2015; entre outros. 

Analisando-se a pretensão recursal com essas lentes, entendo que a 

definição dos contornos do direito material posto passa ao largo do entendimento 

quanto à abrangência pela marca mista de seus elementos em separado. Isso porque, 

ainda que se entenda não ter havido a transferência da marca nominativa e ser viável 

sua dissociação do elemento figurativo, o fato é que sua exploração por qualquer outro 

utente, no mesmo segmento mercadológico, resultaria, sem sombra de dúvida, em 

confusão no espírito dos consumidores, possibilitando a exploração parasitária da 

clientela conquistada pelo titular da marca. Conquista esta que se deve à exploração 

do nome associado à marca, bem como à boa imagem (fama) que a qualidade de 

seus produtos lhe emprestou. 

Diante dessas considerações, afigura-se razoável o temor da recorrente 

de ver-se surpreendida pela utilização da marca por terceiro sob qualquer outra forma 

que não as assinaturas registradas perante o INPI, o que justificaria sua pretensão de 

registro da marca nominativa. Desse modo, entendo que, a princípio, a transferência 

da marca mista legitimaria o cessionário ao registro igualmente da marca nominativa, 

apesar de distintas uma da outra. 

Todavia, como posto linhas acima, a presente hipótese não pode ser 

resolvida exclusivamente com as lentes do direito marcário, porquanto não se pode 

perder de vista o direito de personalidade que se mantém latente quanto à autorização 

de uso de nome civil, in casu , da assinatura pessoal do pintor. E, nesse ponto 
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específico, entendo que a hipótese dos autos merece algum temperamento.

Como já referido, a utilização do nome na condição de marca depende de 

expressa autorização do titular do direito de personalidade, o que no caso concreto foi 

concedida no bojo daquele mesmo contrato pelo qual transferiu a titularidade das 

marcas mistas. Outrossim, a autorização de uso de nome civil, como também 

assinalado, depende de consentimento expresso e delimitado, de forma que a 

utilização efetiva deve sempre atender as balizas daquela manifestação de vontade.

Pois bem, nessa ordem de ideias, o sucessor do pintor Cândido Portinari 

anuiu no contrato de cessão de marca, manifestando sua expressa autorização para 

que se utilizasse o nome civil de seu pai, na forma pela qual assinava, não podendo 

daí se extrair uma anuência ampliada para abarcar a utilização genérica do nome em 

si, ainda que vinculado ao nicho mercadológico.

Noutros termos, não há a necessária autorização para utilização do nome 

do pintor como marca nominativa, o que atrai a incidência da vedação à 

registrabilidade do nome civil. 

Essa conclusão, contudo, harmonizada à finalidade ontológica da 

proteção marcária, garante ao cessionário uma espécie de direito de preferência na 

exploração de uma eventual marca nominativa, podendo obstar sua exploração por 

qualquer terceiro, ainda que expressamente autorizado pelo sucessor do pintor.

Nessa trilha, deve-se ainda concluir que, válido o instrumento contratual 

de cessão de marca pelo qual se transmitiu os direitos de propriedade das referidas 

marcas mistas – registros n. 813.742.250 e n. 813.742.269 do INPI –, não detém o 

cedente nenhum direito remanescente quanto à sua exploração. O que resta na sua 

esfera jurídica é aquele referido direito de personalidade, sempre latente, de proteção 

à imagem e à honra do indivíduo representado pelo nome cujo uso se autorizou, não 

se confundindo de forma alguma com a exploração econômica no nicho mercadológico 

em que protegida a marca. 

Admitir-se que, após cedida a marca, pudesse o cedente realizar nova 

cessão ou mesmo explorá-la na condição de outra espécie marcária, seria admitir um 

comportamento ilegítimo e contraditório, na medida em que resultaria no próprio 

esvaziamento da marca e de sua necessária distinguibilidade. 
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Desse modo, acaso a utilização do nome civil desborde do legítimo 

interesse do cedente de proteção aos direitos de personalidade, nem mesmo a 

revogação da autorização seria suficiente para viabilizar a retomada da marca e sua 

posterior cessão a terceiro. Não se nega que, nessa situação extrema, havendo justa 

causa à revogação da autorização de uso de nome, a exploração da marca por seu 

titular seria obstada, porém nem mesmo assim a consequência jurídica implicaria a 

retomada da marca.

Consectário de tudo quanto exposto, não desconstituído o contrato de 

cessão de marca, seja pelo distrato, seja pela via judicial, contrato este 

incontroversamente registrado perante o INPI, não se pode admitir que o cedente da 

marca, de longa data, oponha-se administrativamente à sua exploração pelo titular, 

pleiteando inclusive novo registro de marca idêntica. 

Outrossim, não há que se cogitar de esgotamento da via administrativa. 

O pleito de registro encontra-se formulado pela Portinari Licensing Ltda. e pendente de 

análise pelo INPI em manifesta contraposição ao contrato de cessão válido e eficaz, 

razão pela qual assiste à recorrente o direito potestativo de pleitear a tutela 

jurisdicional, ainda que com nítido caráter preventivo. Trata-se de consequência 

jurídica essencial à titularidade do direito de propriedade, não se exigindo do 

proprietário que aguarde a consolidação do dano para só então provocar o Poder 

Judiciário.      

À vista do exposto, conheço do recurso especial para dar-lhe parcial 

provimento, a fim de determinar ao INPI o arquivamento dos pedidos de registro n. 

826.230.911 e n. 826.230.938 por inobservarem a transferência de titularidade das 

respectivas marcas mistas, então registradas por meio dos registros n. 813.742.250 e 

n. 813.742.269.

Diante da inversão da sucumbência, entendo que a recorrente decaiu de 

parte mínima do pedido, razão pela qual fixo os honorários advocatícios em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com esteio no art. 20, § 4º, do CPC.

Arcará o recorrido com as custas e despesas processuais.

É como voto.
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Presidente da Sessão
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Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. DURVAL TADEU GUIMARÃES
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Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS

GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS
GUSTAVO C M BACALHAU

ADVOGADOS : BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS
RAFAEL SALOMÃO SAFE ROMANO AGUILLAR

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
RECORRIDO : JOÃO CÂNDIDO PORTINARI
RECORRIDO : PORTINARI LICENSING LTDA - EPP
RECORRIDO : OPTIMAGEM MATRIZES GRÁFICAS E DIGITAIS LTDA
ADVOGADOS : IVAN LUIS NUNES FERREIRA

VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos 
Administrativos - Registro de Marcas, Patentes ou Invenções

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS, pela parte RECORRENTE: CECRISA 
REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A 
Dr(a). VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS, pela parte RECORRIDA: JOÃO CÂNDIDO 
PORTINARI

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, dando parcial provimento ao recurso 
especial, pediu vista o Sr. Ministro Moura Ribeiro.  Aguardam os Srs. Ministros João Otávio de 
Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva (Presidente).
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.206 - RJ (2015/0105289-5)
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE : CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A 
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO CAPUTO BASTOS    

GABRIEL FRANCISCO LEONARDOS    
GUSTAVO C M BACALHAU 

ADVOGADOS : BEATRIZ DONAIRE DE MELLO E OLIVEIRA    
ALEXANDRE MULLER BUARQUE VIVEIROS    
RAFAEL SALOMÃO SAFE ROMANO AGUILLAR 

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI 
RECORRIDO : JOÃO CÂNDIDO PORTINARI 
RECORRIDO : PORTINARI LICENSING LTDA - EPP 
RECORRIDO : OPTIMAGEM MATRIZES GRÁFICAS E DIGITAIS LTDA 
ADVOGADOS : IVAN LUIS NUNES FERREIRA    

VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS 

VOTO-VISTA

O EXMO. SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO: 
Trata-se de recurso especial interposto por CECRISA 

REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A. com base no art. 105, III, a, da CF, contra 
acórdão do Tribunal Federal da 2ª Região que deu provimento aos embargos 
infringentes opostos por JOÃO CÂNDIDO PORTINARI e outros para restabelecer a 
sentença de improcedência da ação assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - EMBARGOS INFRINGENTES - 
MARCAS MISTAS - NATUREZA DO CONTRATO DE CESSÃO - 
LIMITES 
1- A interposição de embargos de declaração julgados não providos 
não impede a admissibilidade de embargos infringentes. Recursos 
com pressupostos diversos. Precedentes; 
2- Contrato que deve se amoldar ao disposto no inciso XV do art. 
124 da LPI, porquanto o herdeiro do artista PORTINARI apenas 
autorizou o uso da marca na forma como o pintor assinava seus 
trabalhos em metal, sendo exigível da cessionária que apenas se 
limite a utilizar tais marcas nos exatos termos do que foi concedido; 
3- A cessão celebrada em relação aos signos, CÂNDIDO 
PORTINARI e PORTINARI, sob a forma de assinatura e grafia 
utilizadas pelo pintor, não dava ao cessionário o direito de registrar 
marca nominativa assumindo inclusive outra forma; 
4- Não se trata apenas da utilização de um nome, mas sim do nome 
de um renomado pintor. E mais, não é uma utilização de qualquer 
forma, mas sim de acordo com aquilo que é capaz de remeter à 
exata pessoa do artista, o que só é possível na medida em que se 
verifique nos produtos onde se apõem as marcas, a fiel maneira 
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como ele assinava ou a fiel grafia que adotava para o seu nome: 
PORTINARI, tal como contratado e para os fins contratados; 
5 - A modificação da assinatura ou da forma como grafava o pintor o 
próprio nome inequivocamente leva à perda da sua identidade e 
desagrega valor; 
6 - Embargos infringentes conhecidos e providos  (e-STJ, fls. 
1.730/1.731).

Na origem, CECRISA ingressou com ação de rito ordinário contra 
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI, JOÃO CÂNDIDO 
PORTINARI, PORTINARI LICENSING LTDA. - EPP e OPTIMAGEM MATRIZES 
GRÁFICAS E DIGITAIS LTDA. (atual razão social de Cândido Portinari Serviços 
Indústria e Comércio), buscando a decretação de nulidade do ato do INPI que 
cancelou registro de marca nominativa 817.091.661 (PORTINARI) para assinalar 
produtos da antiga classe 19, bem como ao arquivamento dos pedidos de registro 
826.230.911 e 826.230.938, das marcas CÂNDIDO PORTINARI e PORTINARI, que 
teriam sido efetuados com má-fé.

Na sentença, apresentaram-se os seguintes fatos:

Sustenta a Autora que adquiriu todos os direitos sobre as marcas 
mistas PORTINARI  e CÂNDIDO PORTINARI através de contrato de 
cessão de direitos celebrados com a 4ª ré, tendo depositado junto ao 
INPI o pedido de registro 817.091.661, referente à marca nominativa 
PORTINARI, revestida de caracteres usuais pois a empresa, à 
época, ainda estava estudando a adequação daquele sinal aos 
novos tempos, em função de estratégias de marketing.
Informa, ainda, que a marca foi concedida em 1999 mas cancelada 
posteriormente em processo administrativo, ao argumento de que a 
cessão à autora se deu em relação às marcas que representam o 
nome completo do pintor CÂNDIDO PORTINARI e seu patronímico, 
sob a forma de assinatura. A autora alega, porém, que o contrato 
celebrado entre as partes não é de licença de uso de nome civil, mas 
sim de registro de marca, inexistindo restrição quanto ao exercício 
dos direitos dele decorrentes. Acrescenta que o 3º réu, empresa da 
qual o 2º réu é sócio majoritário, requereu em 2004 os pedidos de 
registro 826.230.911 e 826.230.938, referentes às marcas CÂNDIDO 
PORTINARI e PORTINARI, obrando de má-fé ao tentar reaver o que 
validamente havia vendido à autora, o que enseja, inclusive, 
concorrência desleal  (e-STJ, fls. 1.362/1.364).

O MM. Juiz de primeiro grau extinguiu, em parte, o processo, sem 
julgar o mérito, ao acolher as preliminares de impossibilidade jurídica, quanto ao pleito 
de arquivamento dos pedidos de registros nºs 826.230.911 e 826.230.938, e 
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ilegitimidade passiva da ré OPTIMAGEM, e na parte em que o julgou, o fez pela 
improcedência do pedido, ao entender que o contrato de cessão das marcas mistas 
efetuado pelas partes aqui litigantes não autorizaria, por si só, o registro da marca 
nominativa.

Irresignada, a CECRISA interpôs recurso de apelação.

Na julgamento do apelo, o voto vencedor, proferido pelo Exmo. 
Desembargador Federal Messod Azulay Neto, acolheu as preliminares arguidas pela 
CECRISA, reformando a extinção do processo em relação à 4ª ré, OPTIMAGEM, por 
compreendê-la como legitimada passiva e também para dar como possíveis 
juridicamente os pedidos relativos ao arquivamento dos registros nºs 826.230.911 
(marca PORTINARI) e 826.230.938 (marca CÂNDIDO PORTINARI). 

No mérito, deu provimento ao recurso da CECRISA em virtude de sua 
pretensão estar de acordo com o contrato assinado pelo próprio herdeiro do pintor, o 
que constituiu negócio jurídico perfeito e acabado. Asseverou que ela também possuía 
o direito ao registro nº 817.091.661, relativo à marca nominativa PORTINARI por força 
dos títulos que o próprio herdeiro, por ato de vontade, lhe transferiu, que se traduzem 
em prova irrefutável da autorização exigida pela lei.

 Por fim, entendeu pelo arquivamento dos pedidos de registro nºs 
826.230.911 (relativo à marca mista “PORTINARI") e 826.230.938 (relativo à marca 
mista “CÂNDIDO PORTINARI"), na medida em que constituem marcas idênticas às 
que foram objeto de transferência no contrato de cessão, pertencentes à mesma 
classe, e que foram levadas a registro pela empresa PORTINARI LICENSING LTDA. 
(3ª ré), cujo sócio-gerente é o herdeiro do pintor, JOÃO CÂNDIDO PORTINARI. 

Embargos de declaração opostos e rejeitados (e-STJ, fls. 1.564/1.569).

Irresignados, JOÃO CÂNDIDO PORTINARI e outros opuseram 
embargos infringentes os quais foram acolhidos para declarar a validade do ato 
administrativo que cancelou o registro nº 817.091.661, relativo à marca nominativa 
"PORTINARI" (de titularidade da CECRISA),  e, ainda, decidiu no sentido de que, no 
tocante aos pedidos de registro nºs 826.230.911 e 826.230.938, relativos às marcas 
"CÂNDIDO PORTINARI" e "PORTINARI" (de titularidade da PORTINARI LICENSING 
LTDA.), deverá o INPI apreciá-los à luz do entendimento consolidado no julgado, nos 
termos da suprarreferida ementa.

Embargos de declaração opostos pela CECRISA, e rejeitados, assim 
ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA 
DE  QUALQUER UM DOS  VÍCIOS  INDICADOS NO ARTIGO 535 
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DO CPC - PRETENSÃO DO EMBARGANTE EM REDISCUTIR A 
LIDE - IMPOSSIBILIDADE. 
1 - O acórdão embargado deu provimento aos embargos infringentes 
opostos por JOÃO CÂNDIDO PORTINARI E OUTROS, entendendo 
pela validade do ato administrativo que cancelou o registro nº 
817.091.661, relativo à marca nominativa "PORTINARI" (de 
titularidade da CECRISA INVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A),  e, 
ainda, decidiu no sentido de que, no tocante aos pedidos de registro 
nºs 826.230.911 e 826.230.938, relativos às marcas "CÂNDIDO 
PORTINARI" e "PORTINARI" (de titularidade da PORTINARI 
LICENSING LTDA.), deverá o INPI apreciá-los à luz do entendimento 
consolidado no julgado; 
2 - Não há que se falar em omissão o fato do acórdão embargado 
não ter se pronunciado sobre os atos administrativos do INPI que 
efetivaram a anotação da cessão e transferência dos registros nºs 
813.742.269 (marca mista "CANDIDO PORTINARI" - fl. 1569) e 
813.742.250 (marca mista "PORTINARI" - fl. 1567) em favor da ora 
embargante, na medida em que a presente ação foi ajuizada pela 
CECRISA INVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A com vistas à 
decretação de nulidade do ato do INPI que cancelou registro de 
marca nominativa "PORTINARI"  (nº 817.091.661 - de titularidade da 
CECRISA)), bem como ao arquivamento dos pedidos de registro nºs 
826.230.911 e 826.230.938 das marcas CANDIDO PORTINARI e 
PORTINARI (de titularidade da PORTINARI LICENSING LTDA.). 
Portanto, os registros nº 813.742.269 e 813.742.250 não são objeto 
da presente ação, conforme exposto;  
3 - Também não merece acolhimento a omissão apontada, 
consistente no argumento de que o acórdão embargado não se 
pronunciou sobre o fato da ora embargante ter utilizado durante 
vários anos a marca "PORTINARI" em sua antiga denominação 
social "CERÂMICA PORTINARI S.A" com pleno conhecimento dos 
ora embargados. A questão do uso da marca ficou superada às fls. 
1561/1564 do julgado quando da análise cristalina do contrato 
celebrado entre as partes em litígio, concluindo que jamais ocorreu a 
transferência de domínio, mas somente a cessão de uso da marca 
em cotejo; 
4 - Os argumentos constantes da petição da embargante, de fls. 
1618/1620, são totalmente afastados pela própria análise da primeira 
omissão apontada no sentido de que os registros  813.742.269 e 
813.742.250 não são objeto do presente processo;   
5 - A embargante não demonstrou nenhum dos vícios trazidos no art. 
535 do CPC. Ao contrário, os argumentos trazidos pela embargante, 
na verdade, mostram que se trata de insatisfação com o julgado. 
Pretende a embargante rediscutir a matéria já apreciada através de 
embargos,  devendo a sua insatisfação desafiar  recurso próprio; 
6 - Embargos de declaração a que se nega provimento (e-STJ, fls. 
1.821/1.823).
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Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1.826/1.844), a CECRISA 
afirma, em preliminar, que está configurada ofensa ao art. 535, II, do CPC, por não ter 
a Corte de origem, a despeito de instada a fazê-lo por meio de embargos de 
declaração, sanado omissão acerca:

1) da análise de provas documentais relevantes para a correta 
definição da natureza do pacto negocial entabulado entre as partes ; 
2) do malferimento do art. 140 da Lei da Propriedade Intelectual 
(LPI), cuja observância é indispensável para a caracterização de um 
contrato de licença de uso; e, 
3) dos atos administrativos do INPI que efetivaram a anotação da 
cessão e transferência dos registros n. 813.742.250  e 813.742.269 
enseja obscuridade e error in judicando no tocante ao segundo 
objeto da ação, na medida em que não se considerou que os 
pedidos de registro n. 826.230.911 e 826.230.938 — cujo 
arquivamento se pleiteia — tem o mesmo conteúdo e se destinam 
ao mesmo fim dos registros objeto do Contrato de Cessão.

Prosseguindo, assevera que estão malferidos os arts. 124, XIX, 129, 
140, todos da LPI, sob a alegação de que o contrato entabulado entre ela e o herdeiro, 
compreendeu a cessão e transferência da propriedade das marcas mistas 
consistentes nas assinaturas pessoal e artística de Cândido Portinari, registradas na 
classe 19, item 10, no INPI (processos nºs 813.742.250 e 813.742.269), não havendo, 
portanto, confusão com mera licença de uso. Sustenta que o registro da marca 
nominativa pretendida seria consequência lógica e natural da marca mista adquirida 
por cessão, o que implica o deferimento do registro INPI nº 817.091.661.

Continuando, aduz que é juridicamente possível o imediato 
arquivamento dos processos administrativos instaurados no INPI pelos aqui recorridos 
(processos nºs 826.230.911 e 826.230.938), tendo em conta que o Poder Judiciário 
deve, por força do contrato de cessão, obstar novo registro de marcas idênticas, 
igualmente mistas, com as mesmas configurações e na mesma classe 19.

As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 1.851/1.854 e 
1.860/1.879).

O recurso foi admitido na origem (e-STJ, fls. 1.884/1.885).

Na sessão de julgamento realizada aos 25/8/2015, o em. Ministro 
Relator apresentou seu voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo raro a fim 
de determinar ao INPI o arquivamento dos pedidos de registro n. 826.230.911 e n. 
826.230.938 (da PORTINARI LICENSING LTDA. e do herdeiro) por inobservarem a 
transferência de titularidade das respectivas marcas mistas, então registradas por meio 
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dos registros n. 813.742.250 e n. 813.742.269.

Em seu primoroso voto, destacou que

[...] na hipótese dos autos, ficou claro que as partes acordaram em: 
i) autorizar a utilização do nome civil do renomado pintor na condição 
de marca; e, ii) transferir a propriedade das marcas mistas  
'PORTINARI' E 'CÂNDIDO PORTINARI', à época depositadas 
perante o INPI, porquanto a cessão, como assentado no acórdão 
fez-se de forma 'irrevogável e irretratável', afastando qualquer 
interpretação no sentido de sua precariedade.
[...] o sucessor do pintor Cândido Portinari anuiu no contrato de 
cessão de marca, manifestando sua expressa autorização para 
que se utilizasse o nome civil de seu pai, na forma pela qual 
assinava , não podendo daí extrair uma anuência ampliada para 
abarcar a utilização genérica do nome em si, ainda que 
vinculado ao nicho mercadológico.
Noutros termos, não há a necessária autorização para utilização do 
nome do pintor como marca nominativa, o que atrai a incidência da 
vedação à registrabilidade do nome civil.
[...] Nessa trilha, deve-se ainda concluir que, válido o 
instrumento contratual de cessão de marca pelo qual se 
transmitiu os direitos de propriedade das referidas marcas 
mistas - registros n. 813.742.250 e n. 813.742.269 do INPI -, não 
detém o cedente nenhum direito remanescente quanto à sua 
exploração.
[...] Consectário de tudo quanto exposto, não desconstituído o 
contrato de cessão de marca, seja pelo distrato, seja pela via 
judicial, contrato este incontroversamente registrado perante o 
INPI, não se pode admitir que o cedente da marca, de longa 
data, oponha-se administrativamente à sua exploração pelo 
titular, pleiteando inclusive novo registro de marca idêntica.
Outrossim, não há que se cogitar de esgotamento da via 
administrativa. O pleito de registro encontra-se formulado pela 
Portinari Licensing Ltda. e pendente de análise pelo INPI em 
manifesta contraposição ao contrato de cessão válido e eficaz, razão 
pela qual assiste à recorrente o direito potestativo de pleitear a tutela 
jurisdicional, ainda que com nítido caráter preventivo. Trata-se de 
consequência jurídica essencial à titularidade do direito de 
propriedade, não se exigindo do proprietário que aguarde a 
consolidação do dano para só então provocar o Poder Judiciário.

Após tal voto, pedi vista para melhor pensar sobre o caso.

O núcleo central é definir os efeitos do contrato de cessão entabulado 
entre as partes, especialmente, saber se a cessão de marca mista também transfere o 
direito à marca nominativa e se é possível obstar novo registro, pelo cedente 
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(OPTIMAGEM e herdeiro), de marca idêntica e na mesma classe da marca cedida.

1º TEMA: Efeitos do contrato de cessão entabulado entre 
CECRISA E OPTIMAGEM. A cessão de marca mista também transferiu o direito à 
marca nominativa?

Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela 
indicada violação do art. 535 do CPC. Isso porque, embora rejeitados os embargos de 
declaração opostos, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de 
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, sustentando que 1) a 
natureza do contrato é de cessão de uso da marca em cotejo ; e, 2) os registros nºs 
813.742.269 e 813.742.250 não são objeto da presente ação  (e-STJ, fls. 1.796/1.823).

Além disso, basta ao órgão julgador declinar as razões jurídicas que 
embasaram a decisão, como fez, não sendo exigível que se reporte de modo 
específico a determinados preceitos legais.

Desse modo, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente desta Terceira Turma:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  RECURSO INCAPAZ DE 
ALTERAR O JULGADO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA. REVOGAÇÃO. IRREPETIBILIDADE. VERBA 
ALIMENTAR. SÚMULA Nº 83/STJ. INCIDÊNCIA. 
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO. SÚMULA Nº 126/STJ. APLICAÇÃO.
Omissis.
3. Não subsiste a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC, pois o 
tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo 
no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.
4. Omissis.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp nº 101.836/RS, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 5/9/2014 - sem 
destaques no original)

Quanto ao mérito, passa-se a analisar a natureza jurídica do contrato 
de cessão entabulado entre as partes.

Por primeiro, mister esclarecer que, segundo lição de CLAUDINEY DE 
ÂNGELO (Marcas: anotações práticas e teóricas ao código da propriedade 
industrial, artigos 122 a 228: doutrina, comentários, legislação, modelos práticos. 
São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito Ltda., 2000, p. 60), cessão de 
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marca é o ato pelo qual o titular cede ou transfere a outrem todos os direitos que 
detém sobre uma marca, regularmente registrada ou depositada. Já licença para uso 
de marca é a autorização ou permissão dada pelo titular para que terceiro faça uso de 
marca registrada ou pedida.

Nesse cenário, para se verificar a extensão dos efeitos da cessão das 
marcas mistas, é necessário levar em conta não somente o contexto verbal, mas 
também e principalmente as circunstâncias ou o contexto situacional.

FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO esclarece que

O contexto situacional, ou contexto em sentido amplo ou pragmático, 
pode ser definido como 'a situação do discurso [...], a situação 
espácio-temporal particular que compreende os interlocutores, a 
idéia que cada um tem do outro, as acções que realizam nesse 
momento, os diferentes objetivos e acontecimentos com que se 
relacionam, ou ainda o 'conjunto das condições gerais, das 
características culturais, das situações individuais que acompanham 
um ato lingüístico'.
Na teoria da interpretação, contexto situacional é o mesmo que 
'circunstâncias', termo consagrado na literatura jurídica. Não é 
novidade alguma que a interpretação de todo e qualquer negócio 
jurídico deva levar em conta as circunstâncias, e tanto os partidários 
da teoria da vontade quanto os da teoria da declaração há tempos o 
reconhecem. BETTI, por exemplo, chama claramente a atenção para 
esse ponto, ao afirmar que o importante não é a literalidade da 
linguagem, mas a situação objetiva do negócio jurídico, ou seja, o 
complexo de circunstâncias constitutivo da moldura da declaração 
negocial, no qual ela assume o seu significado típico e o seu valor  
(Interpretação e integração dos contratos. In: JABUR, Gilberto 
Haddad & PEREIRA JÚNIOR, Antônio Jorge (coord.). Direito dos 
Contratos. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 59/60).

Desse modo, por ter sido o contrato de cessão em debate firmado em 
1987, a lei de regência é o antigo Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), o 
qual previa, em seu Capítulo VIII, o seguinte:

Da Transferência, da Alteração de Nome e de Sede do Titular de 
Registro e do Contrato de Exploração

Art. 87. A propriedade da marca ou da expressão ou sinal de 
propaganda poderá ser transferida por ato "intervivos" ou em virtude 
de sucessão legítima ou testamentária.
Parágrafo único. O nôvo titular deverá preencher os requisitos legais 
exigidos para o pedido de registro, salvo no caso de sucessão 
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legítima ou testamentária.
Art. 88. O pedido de anotação de transferência e o de alteração 
de nome ou sede do titular deverão ser formulados mediante a 
apresentação do Certificado de Registro e demais documentos 
necessários.
1º A transferência só produzirá efeito em relação a terceiros depois 
de publicado o deferimento da respectiva anotação.
2º Sem prejuízo de outras exigências cabíveis, ou documentos 
originais de transferência conterão, no mínimo, a qualificação 
completa do cedente e do cessionário , bem como das 
testemunhas, e a indicação precisa do pedido ou do registro.
3º Serão igualmente anotados os atos que se refiram a suspensão, 
limitação, extinção ou cancelamento do registro, por decisão de 
autoridade administrativa ou judiciária.
Art 89. A transferência para o cessionário deverá compreender 
todos os registros ou pedidos de registros de marcas iguais ou 
semelhantes em nome do cedente, sob pena de cancelamento 
ex officio dos registros ou pedidos de registros não transferidos  
(sem destaques no original).

Por sua vez, ao regular a licença para uso de marca, a Lei nº 5.772/71, 
em seu art. 90, além de utilizar o termo autorização de uso por terceiro, ainda exigia 
certos requisitos, entre eles, a elaboração de contrato de exploração que conterá o 
número do pedido ou do registro e as condições de remuneração, bem como a 
obrigação de o titular exercer contrôle efetivo sôbre as especificações, natureza e 
qualidade dos respectivos artigos ou serviços . 

Além disso, conforme destacado pelo em. Relator, em seu voto, é 
evidente a precariedade da licença de uso, tendo em conta que tal ato não configura 
transferência de titularidade da marca, enquanto que, por outro lado, a cessão 
transfere definitivamente a titularidade da marca, com todos os direitos a ela inerentes, 
a exemplo de usar, fruir, dispor e reivindicar.

Assim, uma vez estabelecidas as diferenças objetivas entre os 
institutos da cessão de marca e da licença de uso, tem-se que, na espécie, não há 
espaço para nenhuma interpretação no sentido de sua precariedade. Isso porque ficou 
patente que as partes acordaram a obtenção do uso autorizado e a propriedade da 
marca Portinari e da marca Cândido Portinari na classe 19 item 10 dos processos nºs 
813.742.250 e 813.742.269, respectivamente depositados aos 18/9/1987 no INPI, em 
caráter irrevogável e irretratável (e-STJ, fls. 229/230 e 241/243). 

A cessão, dessa maneira, transferiu, de forma definitiva, a propriedade 
das marcas sub judice , ou seja, as marcas mistas objeto dos processos nºs 
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813.742.269 (CÂNDIDO PORTINARI) e 813.742.250 (PORTINARI).

Uma vez definida a natureza jurídica do ato de transmissão dos 
direitos sobre a exploração das marcas mistas, resta aferir se é possível extrair 
daquele contrato de cessão o direito da CECRISA de registrar a marca sob a forma 
nominativa.

Penso que não.

A marca nominativa, como o próprio nome diz, não aceita nenhuma 
conotação figurativa ou fantasiosa, mas o uso puro e simples do vocábulo em fontes 
sem menor possibilidade de ser associada à escrita de ninguém.

Além disso, conforme salientado pelo em. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, em seu voto,

[...] a doutrina distingue as espécies de marcas em nominativa, 
figurativa e mista, destacando que esta última resulta na combinação 
dos elementos nominativos e figurativos, que associados criam 
distinção suficientemente apta a garantir-lhe o registro e proteção. 
Desse modo, em tese, não há confusão entre marca mista e 
marca nominativa, trata-se de espécies distintas, o que nos 
conduziria á interpretação do contrato de que ao ceder uma 
marca mista, não se estaria cedendo a marca nominativa  (sem 
destaque no original).

Daí por que a cedente, OPTIMAGEM (atual razão social de Cândido 
Portinari Serviços Indústria e Comércio), acordou, no contrato de cessão das marcas, 
tão somente, a expressa autorização para que a cessionária, CECRISA, utilizasse a 
marca mista, o nome civil de Cândido Portinari, sob a forma de assinatura do pintor, 
não a autorizando a registrar a marca sob a forma nominativa, com outro tipo de grafia.

Por conseguinte, não há autorização expressa para que a CECRISA 
se utilize do nome do renomado pintor também como marca nominativa, o que implica 
a proibição de registro sob esta forma.

2º TEMA: Efeitos do contrato de cessão entabulado entre 
CECRISA E OPTIMAGEM. O herdeiro e a PORTINARI LICENSING LTDA. podem 
fazer novo registro das marcas mistas cedidas?

Passa-se, agora, à análise da segunda pretensão recursal, 
concernente à possibilidade de se obstarem os registros nºs 826.230.911 e 
826.230.938.

Emerge dos autos que existem duas marcas em análise no INPI, nºs 
826.230.911 e 826.230.938, idênticas às que foram objeto de transferência no 
passado, ou seja, igualmente mistas, com as mesmas configurações e na mesma 
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classe 19, levadas a registro aos 28/1/2004, pela PORTINARI LICENSING LTDA., cujo 
sócio-gerente é o herdeiro do pintor, JOÃO CÂNDIDO PORTINARI.

Parece-me lógico e racional que, uma vez destacada a validade do 
instrumento contratual de cessão das marcas mistas — processos nºs 813.742.250 e 
813.742.269 —, devidamente averbado no INPI e tido por todos como negócio jurídico 
perfeito e acabado, não há como se permitir que o cedente da marca busque novo 
registro de marca idêntica.

E não é só.

A impossibilidade do registro também perpassa pela proteção ao 
consumidor e à livre concorrência. Isso porque o registro da marca busca evitar que os 
consumidores sejam induzidos a erro e acabem adquirindo produtos ou serviços 
provocados por expressões ou quaisquer sinais que causem confusão com outros já 
existentes. Ademais, a lei proíbe a usurpação de marca famosa pelo uso em produtos 
em afinidade com o produto original.

A propósito, citam-se, de forma não exaustiva, alguns dispositivos da 
legislação brasileira que dispõem sobre a defesa do consumidor e a livre concorrência:

Lei nº 8.078/90 — Código de Defesa do Consumidor:

 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das relações de consumo, 
atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, 
de 21.3.1995)
[...]
VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos 
praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência 
desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais 
das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que 
possam causar prejuízos aos consumidores  (sem destaques no 
original);
[...]

Lei nº 9.279/96 — Lei de Propriedade Industrial:

Art. 124 - Não são registráveis como marca:
[...]
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com 
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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 ;
[...]
XXIII - 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 .

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
[...]
III - emprega  meio fraudulento , para desviar, em proveito próprio 
ou alheio, clientela de outrem ;
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de 
modo a criar confusão  entre os produtos ou estabelecimentos (sem 
destaques no original);
[...]

Nesse sentido, este Tribunal Superior já exarou entendimento que

[...] configura-se a concorrência desleal diante de imitação de marca 
passível de despertar confusão no consumidor, na medida em que a 
similitude visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de 
cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de 
público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no 
consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto/serviço outro 
(REsp nº 1.237.752/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. 
p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 27/5/2015).

Desse modo, seja em razão dos ditames da lei que veda registros 
semelhantes, na mesma classe, seja por causa da titularidade do direito de 
propriedade das marcas mistas transferida pelo contrato de cessão, os pedidos dos 
registros nºs 826.230.911 e 826.230.938, ainda pendentes de análise pelo INPI, 
devem ser arquivados.

Ainda, conforme ressaltado pelo em. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, em seu voto,

[....] não há que se cogitar de esgotamento da via administrativa. O 
pleito de registro encontra-se formulado pela Portinari Licensing 
Ltda. E pendente de análise pelo INPI em manifesta contraposição 
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ao contrato de cessão válido e eficaz, razão pela qual assiste á 
recorrente o direito potestativo de pleitear a tutela jurisdicional, ainda 
que com nítido caráter preventivo. Trata-se de consequência jurídica 
essencial à titularidade do direito de propriedade, não se exigindo do 
proprietário que aguarde a consolidação do dano para só então 
provocar o Poder Judiciário.

Assim, merece reforma o acórdão recorrido, o que implica a parcial 
procedência da ação.

Nessas condições, pelo meu voto, acompanho o em. Relator para 
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial a fim de determinar ao INPI o 
arquivamento dos pedidos de registro nºs 826.230.911 e 826.230.938.
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CERTIDÃO
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