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Sidnei Agostinho Beneti2 

1. Importação paralela 

A importação paralela tem vindo a julgamento no Superior Tribunal de 

j'ulitiça, que já iniciou a análise do instituto em alguns precedentes de relevo. 
O assunto, de enorme importância prática, prossegue sendo polêmico, mas al

conclusões já podem ser extraídas do conjunto de julgados do Superior 

~UWUUdl de Justiça3
• 

Postas à parte considerações relativas a vários institutos outros, como, 
exemplo, os relativos às doutrinas da first sale e à exaustão nacional, 

e regional de direitos de propriedade intelectual, sobretudo 
, tem-se, no âmbito da regulamentação própria e específica da 

da Propriedade Industrial, a matéria vem disciplinada pelo art. 132, III, 
Lei 9.279, de 14.5.1996. 
A disciplina, contudo, é indireta e oblíqua. Inferindo-se de texto que regula 
a forma negativa, isto é, declarando o que é vedado, obrigando a extrair o 

positivo mediante interpretação a contrario sensu. 
Dispõe, com efeito, a Lei da Propriedade Industrial, no art. 132, que "o ti

da marca não poderá: ( ... ) III - impedir a livre circulação de produto 
crnul:ado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, 

vado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68 (parágrafos esses que não impor

para o caso). 

Escrito em homenagem ao Junsta Denis Borges Barbosa. Um ícone do Direito da Propriedade 
Intelectual no Brasil. com profunda e intensa contribuição doutrinária, nutrida de longa experiência 
prática. Jurista benfazejo, sempre primou por compartilhar seus conhecimentos com toda a 
comunidade jurídica. 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça (Aposentado) 

Para análise de profundidade do instituto, ver Maristela Basso, Propriedade intelectual e importação 
paralela, São Paulo, Atlas, 2011. 
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o texto, ademais, como se vê, é lacônico. Podia haver exigido que o '-U,ll'''OU

timento devesse ser por contrato escrito, mas silenciou. E não disciplina 
rias importantes, como direitos e deveres, forma de ruptura do vínculo 
do consentimento, prazos, indenizações ou multas. 

2. Exigência de consentimento para a legalidade 

Em princípio, pois, a importação paralela pura e simples é ilícita, mas, 
quer forma, porque o titular da marca não poderá impedir a livre circulaçã 
produto colocado no mercado brasileiro por outrem com seu cons(~ntimenjt@ 
daí se segue que se pode falar em "importação paralela lícita4" - ou seja, a 
lizada com o consentimento do titular da marca. Mas, se se colocado o 
no mercado sem seu consentimento, ocorrerá importação paralela ilícita 
titular da marca estará autorizado a impedir-lhe a circulação, usando dos 
processuais adequados, inclusive para a responsabilização de quem a realize 

Em outras palavras: a regra é a vedação da importação paralela no 
a qual, por exceção poderá licitamente ocorrer se houver o consentimento 
titular da marca. 

A questão central, na prática, ubica-se na existência ou não do 
mento. Como o consentimento pode ser expresso ou tácito, no desv(~n(larner 

do consentimento situa-se o núcleo da distinção. 
Se expresso o consentimento, documentado, não haverá dificuldade 

nhuma na dirimência do caso concreto, porque o que é expresso 

prova por qualquer forma - por autorização formal, por documento 
ou particular, ou troca de mensagens escritas, ainda que eletrônicas, 
mesmo bilhetes, anotações sumárias em "canhotos" de documentos 
ciais, enfim, algum instrumento documental, de que se infira 
manifestação de consentimento. 

Se tácito o consentimento, mas patente, sem dúvida será válido, ainda 
sob determinadas condições e dificuldades probatórias. 

4 A expressão "Importação paralela lícita" evidentemente padece de atecrua, porque, sendo 
entre o titular da marca e o importador, é claro que só pode ser lícita, mas, para efeito de 
expositiva, tal expressão revela-se, pela clareza, adequada - da mesma forma que a 
contrária, patentemente pleonástica, ou seja, "importação paralela ilícita". 
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Afinal, o calar -se por longo tempo diante de prática reiterada evidencia 
consentimento. Começa pela incidência da vetusta regra de que qui tacet, con
sentire vídetur! O mais vem da eficácia jurídica do silêncio, demonstrada válida, 
à saciedade, por Alvino Lima, em primorosa pequena-grande obra: "O fim dos 
actos jurídicos é satisfazer os interesses públicos ou privados, julgados conforme 
ao interesse geral. Esses interesses podem ser estab3elecidos tanto pelo silêncio 
como por uma afirmação. Tudo o que se pode dizer é que eles não existiriam, 
si houvesse uma vontade em contrario"5. E, "si, como vimos, o consentimento 

pode ser tácito, e até manifestado pelo silencio, a controversia se resuma em 
uma questão de facto: verificar si o silencio, nas circunstancias do caso, deve ser 

interpretado como significando o consentiment06
." 

3. Prova do consentimento 

A primeira e principal questão resume-se em matéria de prova: a constata
ção da validade ou não do silêncio para o reconhecimento do consentimento 
do proprietário da marca na realização da importação paralela, nos termos es
tritos do art. l32, I1I, da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279, de 14.5.1996), 
matéria de prova - que, atente-se, se definida, num sentido ou em outo, pelo 
Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que julgar recurso das partes, 
encontrará, no Superior Tribunal de Justiça, obstáculo ao Recurso Especial, 
consistente na Súmula 7/ST]1. 

Consequências jurídicas da cessação unilateral do vínculo pela titular da 
marca, já foram, ao menos em parte, enfrentadas por julgados do Superior Tri
bunal de Justiça. 

5 Alvino Lima, Efficacia jurídica do silencio, págs. 20-21. 

6 Alvino Lima, oh. cit., pág.35. 

7 Súmula 7/STJ - "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 
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4. Dispersão judicial e especialização de Câmaras nos 

Tribunais Estaduais e Regionais Federais. 

A jurisprudência vem dirimindo as numerosas controvérsias sobre diversas 
situações e efeitos relativos à importação paralela. São numerosos os casos judi
cializadosB

, nos diversos Juízos e Tribunais, instalados no país. 
A matéria, aliás, dada a especialização notória de que se reveste, bem que 

deveria ser da competência de uma, e apenas uma, Câmara Especializada nos 
Tribunais Estaduais e Regionais Federais - podendo a competência para a ma
téria ser atribuída uma das Câmaras já existentes, conservando esta, embora, 
a normal competência para outras matérias, compensando-se o "plus" de dis
tribuição de processos. Em princípio, o número de casos provavelmente não 
justificaria a competência exclusiva para a matéria9

, e, se aumentar esse nú
mero, poderia simplesmente acrescer-se a câmara de mais integrantes, sempre 
se conservando, a competência privativa especializada, conquanto cumulativa 
com outras matérias. 

8 O número de casos é elevado, envolvendo as mais diversas marcas, destacando-se entre elas as de 
equipamentos eletrônicos, medicamentos e bebidas. Um único Site jurídico, Jusbrasil, registra 3.597 
resultados (http://www.jushrasil.com.hr/jurisprudencia/busca?.q=IMPORTAÇÃOPARALELA&p=q. 
(acesso em 27.1.2017). 

9 Onde instaladas Câmaras de Direito Empresarial, poderia ser da competência de uma, delas. Mas 
sempre só uma - repita-se à saciedade apenas uma, nunca mais que uma, para evitar que Câmaras 
diversas julgassem a mesma matéria, com o resultado inevitável da cizânia jurisprudencial e da 
insegurança jurídica no mesmo tribunal. No Superior Tribunal de Justiça também se poderia 
estabelecer, regimentalmente, a competência apenas de uma das Turmas, evitando-se a dispersão entre 
ambas as Turmas de Direito Privado (3ª e 4ª Turmas), o que leva à demora na definição de orientação 
jurisprudencial, devido ao alongamento dos recursos, via recursos internos, até a dirimência final em 
Embargos de Divergência, pela 2 ª Seção ou pela Corte Especial. O exemplo de competência exclusiva 
para a matéria vê-se no BGH - Bundesgerichtshof alemão, similiar ao Superior Tribunal de Justiça: r. 
Zivilsenat: UrhebeTTTecht und gewerblicher Rechtsschutz - Direito de Autor e Propriedade Industrial); 
e X Senat: Patentenrecht - - Direito de Patente (ver hhttp://www.bundesgerichtshof.de/DE/DasGericht/ 
Organisation/Organigrammlorganigramm.node.html). Esse modelo deve ser considerado, para a célere 
formação de jurisprudência segura e previsível, pela qual tanto anseiam os setores envolvidos -
especialmente profissionais e Advogados especializados em propriedade industrial, estes últimos 
especialmente para aconselhamento de clientes, de modo a evitar a riscos de judicialização. 
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5. Julgamentos do STJ em Recurso Especial 

o Superior Tribunal de Justiça - STJ julgou, em colegiado, em sede de Re

curso Especial e Agravo Regimental em Embargos de divergência casos, de que 

se inferem alguns parâmetros interpretativos relativamente ao tema. 

1) 20.10.2009 - Caso LDZ vs. American Home (RESp 609.047/SP, 
ReI. Min. Luís Felipe Salomão): 

Ementa:"l. as importações paralelas são realizadas à margem do sistema 

de distribuição seletiva criado pelo fabricante do produto e titular do 

direito de propriedade industrial, mas uma vez autorizada a importa

ção pelo titular do direito da marca, ou por quem estava autorizado 
para tanto, o produto original entra licitamente no mercado nacional. 

2.- Tendo em vista que as importações paralelas lícitas constituem con
tratos firmados com o produtor/titular do direito da marca no estran
geiro, ou com quem tinha o consentimento desta para comercializar o 

produto, ou seja, um distribuidor no país em que é realizada a operação, 
não pode o titular da marca opor ao adquirente do produto restrições 
de redistribuição, pois a colocação do produto no mercado esgota o seu 

direito de propriedade industrial, ainda que a titularidade da marca 
no Brasil seja diversa da titularidade da marca no exterior. 3. A prote
ção do direito marcário, teleologicamente, não visa proteger o titular 

do direito contra utilização da marca por quem comercializa produtos 
originais, com entrada lícita no país, ainda que obtidos por meio de 
importação paralela, pois o sistema não tem o objetivo de proteger os 

canais de distribuição impostos pelo fabricante/titular da marca. 4. A 
proibição absoluta desse tipo de mercado, desde que a importação te
nha sido realizada licitamente, não seria compatível com a livre inicia

tiva, prevista no art. 1Q e 170 da CF. 5. O reconhecimento da ilicitude 
da importação realizada pela Importex e da posterior distribuição dos 
produtos pela ré, exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, 

o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/ 
STJ. 6. Recurso especial não conhecido". 

2) 23.8.2011 - Caso ATIVA vs. Konica Minolta (REsp 1.207.952/ 

AM, ReI. Min. Luís Felipe Salomão): 

Ementa: "1. A marca é importante elemento do aviamento, sendo 

bem imaterial, componente do estabelecimento do empresário, de 
indiscutível feição econômica. 2. Como o Tribunal de origem reco-
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nhece a existência de violação do direito de uso da marca, em obser
vância ao artigo 209 da Lei 9.179/96, independentemente de ter sido 
demonstrada a exata extensão dos prejuízos experimentados pela au
tora, descabe o julgamento de improcedência dos pedidos exordiais, 
pois a apuração pode se realizada em liquidação de sentença. Pre
cedentes. 3. A marca é fundamental instrumento para garantia da 
hjgidez das relações de consumo. Desse modo, outra n opção impor
tante a ser observada quanto à marca é o seu elemento subjetivo, que 
permite ao consumidor correlacionar a marca ao produto ou serviço, 
evitando, por outro lado, o desleal desvio de clientela. 4. As impor
tações paralelas lícitas são contratos firmados com o titular da marca 
no exterior, ou com quem tem o consentimento desta para comer
cializar o produto. Tendo o Tribunal de origem apurado não haver 
autorização, pela titular da marca, para a importação dos produtos, 
o artigo 132, inciso III, da Lei 9.279/96, não socorre a recorrente. 
5. Tolerar que se possa recondicionar produtos, sem submissão ao 
controle e aos padrões adotados pelo titular da marca - que também 
comercializa o produto no mercado --, significaria admitir a inequí
voca confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto 
da marca, espera obter bvem de consumo que atende a determinado 
padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo. 6. Condu
ta que, por outro lado, não atende aos objetivos da Política Nacional 
de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, 
III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, que sobrelevam aos 
interesses da parte. 7. Recursos especiais parcialmente conhecidos 
para, na extensão, dar parcial provimento apenas ao da autora, para 

restabelecer o decidido na sentença, inclusive no que tange aos ônus 
sucumbenciais, devendo a extensão dos danos ser apurada em liqui
dação por artigos. Negado provimento ao recurso da ré". 

3) 26.9.2012 - Caso ATIVA x Konica Minolta (Agravo Regimen
tal em Embargos de Divergência 1.207.952/AM, ReI. Min. Paulo 
de Tarso Sanseverino): 

Ementa: ''Agravo regimental nos Embargos de Divergência em Recurso 
Especial. Marcas,. Máquinas copiadoras. Reconhecimento, no Acórdão 
embargado, da existência de importação paralela e recondicionamento 
dos produtos sem a anuência do titular da marca. Inexistência de si
militude com o Acórdão indicado como paradigma, no qual se cuidou, 
tão-somente, da exaustão do direito sobre a marca. Razões vertidas no 
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Agravo que não logram informar as conclusões expendidas na decisão 
agravada. Agravo Regimental desprovido". 

4) 18.12.2012 e 13.8.2013 - Caso GAC Importação e Exportação x 
Diageo Brands BV e Diageo Brands (REsp 1.249.718/CE e EdREsp 
1.249.718/CE, julgamentos conjuntos com REsp 1.200.677/CE e 

EdResp 1.200.677/CE. E EdEdResp 1.200.677, ReI. Min. Sidnei Be
neti - Caso em que interpostos, pela GAC Importação e Exportação, 
Embargos de Divergência nos respectivos REsps, invocado como pa
radigma o REsp 609.047/SP, ReI. Min. Luís Felipe Salomão, ten
do sido admitidos pelo Relator, Min. Antonio Carlos Ferreira, em 
14.8.2014, sem, por ora, de julgamento): 

Ementa do REsp: L A "importação paralela" de produtos originais, sem 
consentimento do titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, 
é, em regra, proibida, ante o disposto no art. 232, lI, da Lei nº 9279/96. 
Mas, uma vez consentida pelo titular da marca ou por quem por ele 
autorizado para tanto, a entrada do produto original no mercado nacio
nal não pode configurar importação paralela ilícita. 2. Inadmissibilida
de de vedação da importação paralela apenas a produtos contrafeitos 
("pirateados"), adquiridos no exterior, abrangendo, a vedação produtos 
genuínos, adquiridos no exterior, pois necessário o ingresso legítimo, 
com o consentimento do titular da marca, no mercado nacional, para a 
exaustão nacional da marca. 3. Tendo em vista o longo período de reali
zação de importações paralelas, mediante contratos firmados no exterior 
com o produtor titular do direito da marca ou com quem tinha o con
sentimento deste para comercializar o produto, e, ainda a ausência de 
oposição por aludido titular ou do representante legal no Brasil, não é 
possível recusar abruptamente a venda do produto ao adquirente, dada a 
proibição de recusa de vender, constante dos artigos 20, da Lei 8.884/94 
e 170, IV, da Constituição Federal. 4. Indenização, a ser objeto de liqui
dação por arbitramento, ante o fato da recusa de vender (CC/2002, art. 
186 e Lei 8884/94, art. 20). 

Ementa dos EDecl.: "1.- As ações conexas foram julgadas procedentes 
em parte, reconhecendo-se válidas as importações paralelas realizadas 
por longos anos diretamente à fabricante ou a representantes seus sem 
oposição e determinada a indenização por lucros cessantes, por perí
odo compreendido entre a cessação do fornecimento e a oposição da 
fabricante, período esse a ser apurado em liquidação por arbitramento, 
segundo critérios fixados no julgado (desvinculada, contudo, a duração 
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do prazo até a data da perícia por arbitramento). 2.- Acolhem-se em 
parte (apenas quanto às letras "a" e "f' abaixo, rejeitando-se eles quanto 
ao mais) os Embargos de Declaração interpostos pela fabricante, porque: 
a) as datas da cessão de fornecimento e de oposição deverão ser objeto 
de liquidação por arbitramen to, esclarecendo-ses,nesse ponto, sem al
teração do julgado, quanto ao fato da notificção (realizada em março 
de 2004), que era de rigor a preservação de prazo, que não foi assinado 
na notificação, para a cessão efetiva da importação - prazo esse a ser 
arbitrado de acordo com os costumes do marcado, podendo ser utilizado 
como base para analogia, o usual prazo de seis meses relativo aos reven
dedores autorizados par a rescisão do contrato de revenda, mas relegada, 
de qualquer forma, esse prazo, para o arbitramento; b) o pedido indeni
zatório, em prol da importadora, foi mantido, por período a ser aponta
do pela perícia, não se havendo determinado nenhuma indenização no 
Acórdão em prol da fabricante; c) o Tribunal de origem, ao contrário do 
alegado pelos Embargos, afirmou expressamente a compra de produtos 
no exterior pela importadora; d) a cessação abrupta das vendas, por res
ponsabilidade da fabricante, é premissa fática que foi reconhecida pelo 
julgado embargado; e) não há contradição entre a afirmação do direito 
das titulares da marca de porem fim à importação paralela, pelos meios 

Legais, e o de indenizar pelo período em que, a ela formalmente não
se opondo, nela consentiram, com a cessação unilateral, contudo, do 
fornecimento; f) corrige-se erro datilográfico, no tocante à grafia de 
perdas e danos "desde março de 2003", quando o correto é "desde março 
de2004"; 3.- Rejeitam-se os Embargos de Declaraçãointerpostos pela 
GAC Importadora, porque: a) ao contrário do alegado, o art. 132, III, 
da Lei de Propriedade Industrial interpretou-se vedando a importação 
paralela sem o consentimento do titular da marca, mas tolerada essa im
portação, quando realizada sem oposição deste; b) não se vê contradição 
entre o julgado do caso e o do REsp 609.047/SP, ReI. Min. Luis Felipe 
Salomão, citado pelo Acórdão, indo a pretensa divergência à interpreta
ção dada ao julgado pela importadora Embargante; c) os institutos da 
suppressio e da surrectio não interferem no direito dos titulares da marca 
de impedir, pelos meios legais, a importação paralela; d) não há contra
dição do julgado com o art. 21, XIII, da Lei 8.884/94, Lei Anti-truste; e) 
não houve no Acórdão conclusão que negasse às titulares da marca o di
reito de impedir, pelos meios legais, a importação paralela; d) honorários 
advocatícios foram adequadamente fixados, não se podendo considerar 
decaimento ínfimo da importadora embargante, ante a conclusão do jul-

gado. 4. 
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A Importação Paralela em Julgados do STJ 

gado. 4.- Embargos de Declaração interpostos por DIAGEO BRANDS 
BV e DIAGEO BRASIL LIMITADA acolhidos em parte, e os inter
postos por GAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA rejeitados". 

Ementa dos EdEdResp: "1. As ações conexas foram julgadas proce
dentes em parte, reconhecendo-se válidas as importações paralelas re

alizadas por longos anos diretamente à fabricante ou a representantes 
seus sem oposição e determinada a indenização por lucros cessantes, por 
período compreendido entre a cessação de fornecimento e a oposição da 

fabricante, período esse a ser apurado em liquidação por arbitramento, 
segundo critérios fixados no julgado (desvinculada, contudo, a duração 
do prazo até a data da perícia por arbitramento). 2. Acolhem-se em parte 

(apenas quanto às letras "a" e "r' abaixo), rejeitando-se eles quanto ao 
mais) os Embargos de Declaração interpostos pela fabricante porque: a) 
as datas da cessação do fornecimento e de oposição deverão ser objeto 
de liquidação por arbitramento, esclarecendo-se, nesse ponto, sem al
teração do julgado, quanto ao fato da notificação (realizada em março 
de 2004), que era de rigor a preservação de prazo que não foi assinado 
na notificação, par a cessação efetiva da importação --- prazo esse a ser 
arbitrado de acordo com os costumes do mercado, podendo ser utili
zado como parasse para analogia, o usual prazo de seis meses relativo 
aos revendedores autorizados para a rescisão do contrato de revenda, 
mas relegada, de qualquer forma, esse prazo, para o arbitramento; b) o 
pedido indenizatório, em prol da importadora, foi mantido, por perío
do a ser apontado epela perícia, não se havendo determinado nenhuma 
indenização no acórdão em prol da fabricante; c) o Tribunal de origem 
ao contrário do alegado pelos embargos afirmou expressamente a com
pra de produtos no exterior pela importadora; d) a cessação abrupta das 
vendas, por responsabilidade da fabricante, é premissa fática que foi 
reconhecida pelo julgado embargado; e) não há contradição entre a 
afirmação do direito das titulares da marca de porem fim à importação 
paralela, pelos meios legais, e o de indenizar pelo período em que, a ela 
formalmente não se pondo, nela consentiram, com cessão unilateral, 
contudo, do fornecimento; f) corrige-se erro datilográfico no tocante à 
grafia perdas e danos "desde março de 2003",quando o correto é "desde 
março de 2004". 3. Rejeitam-se os Embargos de Declaração interpostos 
pela GAC Importadora porque: a) ao contrário do alegado, o art. 132, 
I, da Lei de Propriedade Industrial interpretou-se vedando a importação 
paralela sem o consentimento do titular da marca, mas tolerada essa 
importação, quando realizada sem oposição deste; b) não se vê contra-
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dição entre o julgado do caso e o do REsp 609047-SP, Rel. Min. Luís 
Felipe Salomão, citado pelo acórdão, indo a pretensa divergência à inter
pretação dada ao julgado pela importadora Embargante; c) os institutos 
da suppressio e da surrectío não interferem no direitos dos titulares da 
marca de impedir, pelos meios legais, a importação paralela; d) não há 
contradição do julgado com o art. 21, XIII, da Lei 8.884/94, Lei Antí
-Truste; e) não houve, no Acórdão, conclusão que negasse às titulares d 
marca o direito de impedir, pelos meios legais, a importação paralela; d) 
honorários advocatícios forem adequadamente fixados não se podendo 
considera decaimento ínfimo da importadora embargante, a a conclusão 
do julgado. 4. Embargos de declaração interposto por Diageo Brands BV 
e Diageo Brasil Limitada acolhidos, em parte, e os interpostos por GAC 
Importação e Exportação rejeitados." 

Embargos de Divergência: Relembre-se que contra esses julgados foram 
admitidos Embargos de Divergência, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 
invocado como paradigma o REsp 609.047/SP, Rel. Min. Luís Felipe Sa
lomão, (decisão de admissão dos Embargos de Divergência em 14.8.2014, 
ainda não julgados). 

6. Decisões monocráticas no Superior Tribunal de Justiça 

Ainda no Superior Tribunal de Justiça, alguns processos ensejaram de
cisões monocráticas julgando incidentes, negando acolhimento, por inad
missíveis os recursos, seguindo jurisprudência, ou mantendo orientação de 
outros julgados, ou, por fim, recusando o Recurso Especial por fundar-se em 
questão de fato, definida pelos Tribunais de origem, fora da competência do 
Superior Tribunal de Justiça. 

Podem ser anotados, no Superior Tribunal de Justiça, para efeito de pesquisa 
comparativa, os seguintes casos de decisões monocráticas: 
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1) AREsp 194.441/SP - Vintage Denin x Piccoli Service, ReI. Min. Sid
nei Beneti, 1.8.2012; 

2) AResp 967.871/RS - Comissária Ultramar x UPS OS Transportes, 
ReI. Min. Luís Felipe Salomão, 10.8.2016 ((Negado Provimento); 

3) EAResp 460.508/SP - Konika Minolta x Laser Fix, ReI. Min. Luís 
Felipe Salomão, 30.11.2016 (Indeferidos Embargos de Divergência) 

4) EResp 1.207.952/l 
Paulo de Tarso S2 

5) REsp 1.164.687/R 
Min. Antonio Ca 

6) Ag. 1.280.247/MC 
ficos, ReI. Min. R 

7) AResp 232.849/51 
do Villas Bôas Cu 

8) AResp 1.04.127/S] 
Villas Bôas Cuev2 

9) REsp 1.279.650/S1 
ReI. Min. Ricardo 

10) AgRg no AResp 6 
Antonio Carlos Fl 
dade formal); 

11) Resp 1.323.401/RJ 
Bolsas, ReI. Min. 1 
to, declarada ilicit 
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Tribunais Superiores, ou 112 

Tribunal de Justiça - ou, qu 
Tribunal Federal. 

Repita-se que, ante o reI 
ter havido consentimento n 
não tenham chegado ao COl 

obstáculo da Súmula 7/S1]1' 

10 Ver Súmula 7/ST], nota de roda: 
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4) EResp 1.207.952/RS - Ativa Industrial x Konica Minolta, Rel. Min. 

Paulo de Tarso Sanseverino, 29.8.2012; 

5) REsp 1.164.687/RS - Talla Administração x Dunas Praia Hotel, Rel. 

Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 5.12.2012; 

6) Ag. 1.280.247/MG - Santiago e Cintra x CPE Equipamentos Topográ

ficos, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.11.2013; 

7) AResp 232.849/SP - Vintage Denin x Mercado Livre, Rel. Min. Ricar

do Villas Bôas Cueva, j. 25.6.2014; 

8) AResp 1.04.127/SP - GE Dako x Import Expreess, Rel. Min. Ricardo 

Villas Bôas Cueva, j. 26.9.2014. 

9) REsp 1.279.650/SP - Vintage Denin x Lan Airlines e Terra NetWorks, 

ReI. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 1.2.2016; 

10) AgRg no AResp 678.370/Rj - Vintage Denin x jeans House, ReI. Min. 

Antonio Carlos Ferreira, 6.4.2016 (Negado provimento inadmissibili

dade formal); 

11) Resp 1.323.401/RJ - Vintage Denin x Eliana Toledo Gomes de Matos 

Bolsas, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 19.4.2016 (Dado provimen

to, declarada ilicitude da importação paralela); 

Numerosos casos transitaram em julgado segundo os julgamentos dos T ribu

nais de Justiça e Tribunais Regionais Federais de origem, sem recursos para os 
Tribunais Superiores, ou não havendo sido admitidos recursos para o Superior 

Tribunal de Justiça - ou, quanto a fundamento constitucional, para o Supremo 

Tribunal Federal. 
Repita-se que, ante o relevo da matéria de prova, consistente em ter ou não 

ter havido consentimento na importação, é bem provável que numerosos casos 

não tenham chegado ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça ante o 

obstáculo da Súmula 7/STjlo. 

10 Ver Súmula 7/STJ. nota de rodapé n. 3. supra. 
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7. Contribuição doutrinária 

A doutrina vem se esforçando por desfazer dúvidas que pairam sobre o tema 
- inclusive diante de pontos que ainda restam por serem enfrentados pelo Su
perior Tribunal de Justiça ou que, embora julgados, ainda ensejem críticas ou 
questionamentos adequadamente sustentados. 

Elenco expressivo de temas ainda não pacificados pelo Superior Tribunal 
de Justiça podem-se ver não só na monografia pioneira e essencial de Maris
tela Bassoll e em escritos de Denis Borges Barbosa12 

-- lembranças obrigató
rias ante a inexcedível competência doutrinária e prática dos autores, mas 
também em preciosos escritos de outros estudiosos que trataram do assunto 
em obras específicas13 • 

11 Maristela Basso, Propriedade Intelectual e Importação Paralela, São Paulo, Atlas, 2011. 

12 Denis Borges Barbosa, Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo lI, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 
2010, págs. 1619 e segs) 

13 Alinhem-se, entre muitos escritos específicos, no Brasil: Alexia Maria de Aragão da Costa, Aspectos 
Polêmicos da propriedade intelectual, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2004; Ana Cristina von Gusseck 
Kleindienst e Pedro Marcos Nunes Barbosa, A autonomia interna e as relações externas nos contratos 
empresariais: as restrições verticais, o Direito Antitruste e a importação paralela de marcas, em Rev. 
EMARF, Rio de Janeiro, 19111-69 (nov.2013-abr.2014); Ana Cristina von Gusseck Kleindienst, 
Análise da interação estratégica entre o titular local da marca e o importador paralelo (REv. Dir. 
Empresarial v. 2, n. 3/205-218, mai/jun 2014); André Camerlindo Alves e André do Espírito Santo, 
Importação paralela de produtos marcados: o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, em 
Repertório IOB de Jurisprudência, n. 17/626-624, (1. Quinz. 2013); Antonio Carlos Fonseca da Silva, 
Importação Paralela de Medicamentos (Rev. Fund. Esc. Sup. Min. públ. Distr. Fed. e Territ., v. 10, n. 
19/11-27); Cláudia Marins Adiers, As importações paralelas à luz do princiPio de exaustão do direito 
de marca e dos aspectos contratuais e concorrenciais, in Denis Borges (org.), Aspectos polêmicos da 
propriedade intelectual. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2005; Cláudia Marins Adiers, Importações 
paralelas e seus reflexos no direito contratual e concorrencial (Rev. ABPI 64/29-54, mai/jun 2003; 
Rev. FDUFRS 22/84-134, set. 2002; Daniel Moreira Patrocínio, PrinciPios da exaustão dos direitos 
de propriedade intelectual e importação paralela (REev. ABPI 84/47-52, set/out 2006); Eduardo Kenji 
Goto e Edson Takesh Nakamura, Importação paralela à luz da legislação de propriedade intelectual e 
da concorri!ncia, Rev. ABPI 104/50-64 (fev. 2010); Elisabeth Kasznar Fekete, Importações paralelas: 
a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul diante do contexto de globalização 
(Rev. Dir. Mercantil, Industr., Econ. E Financ., v. 37, n 113/154-187 (jan/mar 1999); Flávia Piovesan 
e Patrícia Luciane de Carvalho, Políticas para a implementação do direito ao acesso a medicamentos 
no Brasil (Rev. Forense, v. 104, n. 398/63-90, jul/ago 2008); Gustavo Piva de Andrade, Importação 
paralela e exaustão de direitos, Consulex, v. 16 n. 379/48-49 (nov. 2012); Helena Cândida Lisboa Gaede, 
Importação paralela e concorrência desleal (Rev. ABPI 83/43-51, jul./ago.2006); 
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Henry K. Sherril, As importações paralelas na Lei n. 9279, de 14 de maio de 1996 e o Mercosul (Rev. 
ABPI 25/23-36, nov/dez. 1996); Ivan B. Ahlert, Importação paralela e licença compulsória (Rev. 
ABPI 27/39-42, mar/abr 1997); José de Oliveira Ascensão, Importação paralela no direito marcário 

8. Síntese dos jul 
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A Importação Paralela em Julgados do STJ 

8. Síntese dos julgados do ST] 

Os julgados do Superior Tribunal de Justiça, em conclusão, deixam firmes 
alguns pontos essenciais sobre a importação paralela: 

12) A importação paralela lícita possui natureza contratual, de modo 

que pressupõe o consentimento do titular da marca, como é constante, 
sem exceção, dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça14• 

brasileiro: uma na'palise à luz do atual posicionamento jurisprudencial, Rev. ABPI 81/45-58 (mar.! 
abro 2006); Karin Grau-Kuntz, Importações paralelas no Brasil; Lilea Pires de Medeiros, Propriedade 
industrial e importação paralela: aspectos legais e jurisprudência, Rev ABPI 86/31-40 (jan.fev 2007); 
Marco Augusto Scudeler, Do direito das marcas e da propriedade industrial, 2" ed., Campinas, Servanda, 
2013; Maristela Basso, Análise dos direitos de propriedade intelectual sob a perspectiva do direito 
antitruste: especial referência às marcas, Rev. do IBRAC, V. 16, n. 1/75-100 (2009); Maristela 
Basso, Implicações econômicas e sociais da importação paralela no comércio internacional e nos direitos 
de propriedade intelectual, em Luciano Benetti Timm e Rodrigo Bernardes Braga (orgs.), Propriedade 
intelectual, Belo Horizonte, Arraes, 2011; Maristela Basso, Importação paralela e o princfpio da 
exaustão/ Importações paralelas no Brasil, em Karin Grau-Kuntz e Denis Barbosa (Orgs.), Ensaios sobre 
o direito imaterial: estudos dedicados a Newton Silveira, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2009; Maristela 
Basso, Interface entre propriedade intelectual e direito antitruste: análise da importação paralela no Brasil, 
em Leonardo Nemer Caldeira Brant, Delber Andrade Lago e Susana Santi Cremasco (coords), 
Direito Internacional contemporâneo, Curitiba, Juruá, 2011; Maristela Basso, Propriedade Intelectual 
e Importação Paralela, São Paulo, Atlas, 2011; Paula Forgioni, Importações paralelas no Brasil: a 
propriedade industrial nos quadrantes dos princípios constitucionais, em Karin Grau-Kuntz e Denis 
Borges Barbosa (org), eEnsaios sobre o Direito Imaterial: Estudos dedicados a Newton Silveira, Rio de 
Janeiro, Lumen Juris, 2009, e Rev. Dir. Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, V. 47 n. 149-
150/187-200, jan;/dez 2008; Paulo Roberto Colombo Arnoldi, As importações paralelas e o Mercosul 
(REv. Nac. de Dir e Jurispr., V. 5, n. 59/62/74 (nov.2004); 
PerIa M. Kuhn, Acordo Nafta: aspectos de propriedade industrial e importações paralelas (Rev. ABPI 
12/28-41, jul/out 1994); Renata Lucas de Carvalho, Importação Paralela na Uniiio EuroPéia (Rev. 
Fac. Dir. UFRS 18/215-220 (2000); Simone Henriqueta Cossetin Scholze, Fabricação local, licença 
compulsória e importação paralela na Lei de Propriedade Industrial (Rev. ABPI 54/9-12, set/out 2001); 
Valesca Raizer Borges Moschen, As importações paralelas nas relações regionais: a exaustão dos direitos 
de propriedade intelectual no debate sobre a Alca (Rev. ScientiaJuris - Rev. Do Curso de MKestrado em 
Direito NegociaI UEL, n. 7-8/224-240 (2003/2004)e Rev. Ibero-Americ. De Dir públ., V. 4 n. 15/267-
274, jul/set. 2004. 

14 Sobre a necessidade do consentimento, leia-se: "O Superior Tribunal de Justiça já examinou a 
questão por duas vezes (REsp 609.047/SP-2009 e REsp l.207.952/AM-2011). Embora os Acórdãos 
possam gerar diferentes interpretações para o leitor menos atento, ambos os julgados requerem o 
consentimento do titular para que a importação paralela seja considerada lícita" ("Propriedade 
Industrial Aplicada - Reflexões para o Magistrado", Brasília, ed. CNI-Confederação Nacional 
das Indústria, em colaboração com o Instituto Danemann-Siemsen, INPI - Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, TRT-2ª Região e Escola da Magistratura do TRF-2ª Região, 2013, p. 139). 
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2i!) O consentimento e, consequentemente, o caráter de importação pa
ralela lícita podem ser reconhecidos diante do conhecimento e da tole

rância, por largo tempo, pelo titular da marca. 

3Q
) No caso de importação paralela lícita, é admissível a ruptura unila

teral do vínculo contratual pelo titular da marca, com prazo razoável, 
segundo as características do respectivo mercado específico; 

4Q
) A ruptura unilateral da importação paralela lícita, sem concessão 

de prazo razoável, segundo o costume do mercado específico, acarreta 
dever de indenizar, com lucros cessantes desde a data da ruptura do 
contrato, por prazo fixado segundo os costumes do aludido mercado es

pecífico do produto. 

9. Questões futuras 

Outras conclusões virão em futuros precedentes sobre a matéria - entre elas 
as necessárias distinções a respeito da natureza de produtos - essenciais, como 
medicamentos, ou supérfluos, como bebidas e objetos de diversões e lazer - e, 
ainda, formas de contratação, características do assentimento tácito, trânsito 
internacional de mercadorias marcadas e valores implicados - não se olvidando 
as relevantes questões de constitucionalidade, livre iniciativa, e circulação, mo
nopólios de produtos e outras questões já ao aguardo de dirimência jurisdicional 
ou que advirão. 

Por ora, contudo, os julgados já proferidos pelo Superior Tribunal de 

Justiça permitem concluir no sentido da prevalência das quatro conclusões 

acima destacadasl5
• 

De qualquer forma, melhor seria que a Lei da Propriedade Industrial re
grasse mais pormenorizadamente vários aspectos por ela deixados em aberto 
sobre a importação paralela, para oferecer parâmetros sem os quais inevitável 
a vinda a deslinde jurisdicional futuro, à custa de longa demora, imposta pelas 
várias instâncias processuais da organização judiciária nacional, com somatória 
de aflições e prejuízos para as partes. 

Afinal, a segurança jurídica pressupõe a disciplina definida e clara do texto 
da lei, que, se for insuficiente, opaca, oblíqua, alimenta a judicialização e pro-

15 V. Item 8 do corpo da exposição. 
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crastina a definção de direitos e obrigações. São necessárias reformas que que 
tomem precisos os termos legais sobre a matéria. 

A conveniência da reforma, para segurança jurídica resultante da clareza da 
lei, patenteia-se, aliás, em diversos campos da propriedade industrial, como já 
se ressaltou em diversas oportunidades e em vários assuntos - lembrando-se, 
para finalizar, a conclusão do professor Enzo Baiocchi, em obra de oceânica 
profundidade sobre a necessidade de melhor regramento legal que suprima mui
tas obscuridades relativas à proteção de marcas notórias no Brasil, reforma para 
a qual o Direito Comparado poderia fornecer utilíssima sugestão de modelos16

, 

como que deve ocorrer com a importação paralela. 

São Paulo, 31.1.2017 

16 "Für ali diese Falle wurde festgesteUt, dass eine Gesetzdnderung - lIor aliem des LPI - wünschenswert 
isto Hierfür kann die Rechtsllergleichung eine gesetzgeberische Orientierungshilfe bieten. So kõnnen die 
oben gennanten-und ais Vorschliige de lege ferenda ausgearbeiten - intemationalen, südamerikanischen 
und europãischen Schutzmodelle zumindest als Vorbild und Ausgangsbasis herangezogen werden" (Enzo 

Baiocchi, Der Schutz bekannter Marken unter besonderer BeTÜcksichtung der zivilrechtichen Sanktionen", 
Kõln, Carl Heymanns Verlag, pág. 477. 
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