
85R. CEJ, Brasília, n. 31, p. 85-88, out./dez. 2005

DIREITO EMPRESARIAL

PEDIDO DE REGISTRO DE
MARCA E CONTROLE

JURISDICIONAL
Antonio André Muniz de Souza

RESUMO

Trata da disponibilidade de acionar o Judiciário para impugnar pedido de registro de marca antes de seu exame pelo INPI.
Afirma que o pedido de registro feito à autarquia confere mera expectativa de direito ao requerente, não se justificando a interferência do Judiciário para
decidir sobre a extinção, o sobrestamento, o indeferimento, ou mesmo a nulidade do pedido em curso por falta de interesse processual, uma vez que
ainda não há o que ser impugnado judicialmente.
Além das implicações processuais de tal interferência, haverá também a violação do princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário define o que
pode ou não ser registrado, concluindo que o pedido de registro deve seguir o procedimento previsto na Lei da Propriedade Industrial, que assegura
os meios adequados de impugnação.
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Oregistro de marca é bem
imaterial cuja propriedade
confere ao seu titular exclusi-

vidade de uso em todo o território
nacional. Para obtê-lo, em princípio,
devem ser requeridos sinais distinti-
vos visualmente perceptíveis que não
encontrem vedações na Lei n. 9.279/
96, diploma regulador de direitos e
obrigações relativos à propriedade in-
dustrial (por isso denominada “Lei da
Propriedade Industrial” – LPI). O pe-
dido segue o curso previsto nos arts.
155 a 166 da LPI, sendo, ao final,
após exame técnico, deferido ou in-
deferido, com expedição do certifica-
do de registro, caso concedido. Toda
a tramitação se dá perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial –
INPI, autarquia federal que tem por
principal finalidade executar, no âm-
bito nacional, as normas de proprie-
dade industrial1.

Muitas vezes, o requerente da
marca passa a usá-la de fato em seus
produtos ou serviços antes da con-
cessão do registro. Essa utilização,
que não tem amparo no título de pro-
priedade, pode estar violando signos
distintivos protegidos de terceiros,
como no caso de a marca usada re-
produzir ou imitar marca já registra-
da por outrem, com afinidade merca-
dológica e suscetibilidade de causar
confusão ao consumidor (art. 124,
XIX, LPI). Para esses casos, o
ordenamento jurídico-processual bra-
sileiro oferece ao titular do direito
lesionado ação para solicitar ao Po-
der Judiciário tutela jurisdicional es-
pecífica, consistente em obrigação
de não fazer, para inibir o uso
indevido da marca, sob pena de
multa e sem prejuízo de indenização
por perdas e danos (arts. 287 e 461
do CPC).

A tutela outorgada nessas
ações visa impedir que determinada
pessoa use marca da qual não tem
registro. Todavia, alguns demandan-
tes pretendem ir além, solicitando ao
juiz da causa providências de inter-
ferência no pedido de registro em
tramitação no INPI. Sem percepção
para a adequação processual do plei-
to, requerem que o magistrado deter-
mine o “sobrestamento”, a “suspen-
são”, o “arquivamento”, a “extinção”,
o “indeferimento” ou até mesmo a “nu-
lidade” do pedido em andamento.
Tais pretensões, no entanto, refogem

à competência do Judiciário e deno-
tam falta de interesse de agir.

Nos termos do art. 129, caput,
da LPI, só tem direito de uso exclusi-
vo da marca quem adquire sua pro-
priedade por registro validamente
expedido. O simples pedido de re-
gistro depositado na autarquia con-
fere mera expectativa de direito ao
requerente. Uma vez que o INPI ain-
da não examinou o pedido, evidente-
mente não há o que ser impugnado
judicialmente.

De acordo com a doutrina pá-
tria, o interesse processual, anterior-
mente designado interesse de agir,
assenta-se na idéia da utilidade e da
necessidade. É a busca da presta-
ção jurisdicional do Estado para a tu-
tela da pretensão deduzida (interes-
se primário). Nesse sentido, o inte-
resse processual (secundário, subsi-
diário ou instrumental) visa à obten-
ção, porque necessário e útil, da pro-
vidência jurisdicional quanto ao inte-
resse substancial ou primário conti-
do na pretensão e tutelado pelo direi-
to objetivo.

Define-o Ovídio A. Baptista da
Silva2 como a necessidade que deve
ter o titular do direito de servir-se do
processo para obter a satisfação do
seu interesse material, ou para, por
meio dele, realizar o seu direito. A
necessidade da tutela jurisdicional
evidencia-se pelo fato de não ter o
demandante outro meio para obter
aquilo que almeja, senão a via do
Poder Judiciário. Nessa linha, definem
Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada
Pellegrini Grinover e Cândido Rangel
Dinamarco3:

 Interesse de agir – Essa con-
dição da ação assenta-se na premis-
sa de que, tendo embora o Estado o
interesse no exercício da jurisdição
(função indispensável para manter a
paz e a ordem na sociedade), não lhe
convém acionar o aparato judiciário
sem que dessa atividade se possa
extrair algum resultado útil. É preci-
so, pois, sob esse prisma, que, em
cada caso concreto, a prestação
jurisdicional solicitada seja necessá-
ria e adequada.

Repousa a necessidade da
tutela jurisdicional na impossibilida-
de de obter a satisfação do alega-
do direito sem a intercessão do Es-
tado – ou porque a parte contrária
se nega a satisfazê-lo, sendo veda-

do ao autor o uso da autotutela, ou
porque a própria lei exige que de-
terminados direitos só possam ser
exercidos mediante prévia declara-
ção judicial (são as chamadas
“ações constitutivas necessárias” no
processo civil e a ação penal con-
denatória, no processo penal – v.
supra, n. 7).

Assim, uma vez que o INPI ain-
da não concedeu o registro requeri-
do, não há o que ser impugnado judi-
cialmente, restando nítida a comple-
ta ausência de interesse processual.

Cumpre à autarquia federal,
como componente da Administração
Indireta da União, a concessão de
registro de marcas, cujas condições
estão definidas na Lei da Proprieda-
de Industrial e legislação aplicável.
Por isso, a interferência na tramitação
dos pedidos implica a assunção, pelo
Judiciário, das atribuições conferidas
ao INPI, na medida em que faz um
prejulgamento daquilo que pode ou
não ser registrado, violando o princí-
pio da separação de poderes.

Não há dúvida de que a sepa-
ração de poderes, além de pressu-
por as funções típicas de cada Po-
der, assegura o controle de um Po-
der pelo outro. Nesse sentido, o Po-
der Judiciário pode, por meio de seus
órgãos, proceder ao controle de le-
galidade dos atos exarados por ou-
tros Poderes. Quando se trata de pe-
dido, não houve ainda qualquer ato
praticado pela autarquia. Logo, sus-
pender o andamento do pedido de
marca, negar-lhe prosseguimento
administrativo ou indeferi-lo significa
antecipar o julgamento de um objeto
afeto às funções legais do INPI.

O próprio Poder Judiciário re-
conhece tal impossibilidade:

I - ADMINISTRATIVO - PRO-
PRIEDADE INDUSTRIAL – MARCAS
“COKDOG   E   COKDOB”  -  USO
DAS  EXPRESSÕES “COKE E COCA-
COLA” - COLIDÊNCIA   -   ANULA-
ÇÃO  DE  REGISTRO  -  TRATANDO-
SE  DE  MARCAS RECONHECIDA-
MENTE  NOTÓRIAS,  HÁ DE SER
ANULADO O REGISTRO DA MARCA
“CODOB”,  EM FACE DO DISPOSTO
NO ART. 65, N.17, DO C.P.I., QUE
VEDA O  REGISTRO  DE  MARCAS
IDÊNTICAS  OU  SEMELHANTES
PARA  PRODUTOS PERTENCENTES
A  RAMOS  DE  ATIVIDADES AFINS,
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OU RELATIVOS, COMO SE VERIFI-
CA  NA  HIPÓTESE - A 1ª RÉ, EM
CONSEQUÊNCIA, DEVERÁ ABSTER-
SE DO  USO   DE  IMITAÇÕES  ES-
PECÍFICAS  E  DETERMINADAS DAS
MARCAS EM QUESTÃO – QUANTO
À   MARCA   “COKDOG”,   HÁ
DE SER REPELIDA A PRETEN-
SÃO  DE  CONDENAR O INPI A
INDEFERIR O SEU REGISTRO,
PORQUE ASSIM ESTARIA O
JUDICIÁRIO INTERVINDO NO
PODER DECISÓRIO DAQUELE
ÓRGÃO,   ANTECIPANDO   UM
JULGAMENTO   DE   SUA   COM-
PETÊNCIA – INDEMONSTRADA   NA
FASE DE CONHECIMENTO  QUAL-
QUER  PERDA POR PARTE DAS
AUTORAS EM RAZÃO DO USO
INDEVIDO DA MARCA PELA 1ª RÉ,
DESCABE O PEDIDO DE INDENIZA-
ÇÃO.

II - APELAÇÃO DA “DUMILHO
S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO”
IMPROVIDA.

III - APELAÇÃO DA “THE
COCA-COLA COMPANY E OUTRO”
PROVIDA PARCIALMENTE 4.

ADMINISTRATIVO. MARCA
INDUSTRIAL.  ANULAÇÃO  DE ATOS
JURIDICOS. PEDIDO DE REGIS-
TROS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.

I - O ATO ADMINISTRATI-
VO DO DEFERIMENTO OU IN-
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE
REGISTRO DA MARCA É QUE
SE TORNA PASSIVEL DE COR-
REIÇÃO PELA VIA JUDICIAL,
SENDO INDEVIDA A ANTECIPA-
ÇÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE
PEDIDO DE REGISTRO DA APE-
LADA, POIS  QUE LEGÍTIMO  E
CONSTITUCIONAL O DIREITO
DE PETIÇÃO AOS PODERES
PUBLICOS.

II -  IMPOSSIBILIDADE JURÍ-
DICA.

III - RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA5.

Além disso, o INPI não pode,
à luz dos princípios constitucionais
que regem a Administração Pública,
deixar de proceder à análise de um
pedido de registro, eliminando seu
trâmite legal, visto que a Lei da Pro-
priedade Industrial, ao atribuir ao ins-
tituto competência exclusiva para
conceder os registros de marcas em
todo o País, prevê, para tanto, um

procedimento administrativo regrado,
a ser observado tanto pelo adminis-
trador quanto pelo particular interes-
sado no registro de seu signo mar-
cário, como também por aqueles que
se sentirem prejudicados com pedi-
dos de marca de terceiros.

Nesse sentido, a Lei n. 9.279/
96 estabelece um sistema próprio e
específico para impugnação de pe-
didos de marca. Antes da concessão,
cabe ao interessado apresentar opo-
sição (art. 158, LPI). Depois disso,
deve-se aguardar eventual concessão
do registro, o qual poderá ser ataca-
do por processo administrativo de nu-
lidade (arts. 168 a 172, LPI) ou ação
judicial de nulidade (arts. 173 a 175,
LPI). Em ambos, a declaração de nu-
lidade produzirá efeito a partir da da-
ta do protocolo do pedido (art. 167
da LPI).

Desse modo, há um desenca-
deamento procedimental que não
pode ser rompido. Com o pedido do
registro de marca e sua publicação
(art. 158, LPI), a autarquia se vê legal-
mente compelida a proceder ao seu
exame técnico, obedecendo à ordem
cronológica de publicação e obser-
vando corretamente o procedimento
administrativo previsto na LPI. Portan-
to, a suspensão do processamento
do pedido de registro de marca e,
com maior gravidade, a imposição de
negativa de seguimento podem pre-
judicar a segurança do sistema
atributivo de registro adotado pelo
Brasil, com indevida usurpação de
competência exclusivamente admi-
nistrativa.

Basta imaginar o quadro as-
solador, em que todos aqueles que
se sentirem ameaçados com pedidos
de marca depositados junto ao INPI,
em vez de se utilizarem dos meios
próprios de impugnação, ingressarem
no Judiciário para que este, substi-
tuindo-se ao órgão administrativo com-
petente, em análise antecipada quan-
to a outros pedidos, negue seguimen-
to a esses pleitos. Significaria trans-
formar a Justiça em órgão registra-
dor, o que ofende as nobres compe-
tências que a Constituição da Re-
pública lhe atribuiu.

Há outras sérias implicações
que a interferência judicial nos pedi-
dos de registro pode trazer. Às ve-
zes, determinado pedido em anda-
mento, por anteceder a outros, pode

estar servindo de impedimento a es-
tes, por colidência. Assim, se uma or-
dem judicial determinar a suspensão
do pedido anterior, todos os demais
serão afetados e, por lógico, terão de
aguardar o final da ação judicial para
análise. Imagine-se, então, que estes
ainda possam ser impeditivos de ou-
tros pedidos posteriores: criar-se-ia
um temível efeito cascata.

Outro entrave processual: ge-
ralmente, os litigantes solicitam ao
Poder Judiciário estadual que notifi-
que o INPI ou se lhe encaminhe ofí-
cio para frear ou podar o pedido de
marca em andamento. A providên-
cia não pode ser imposta ao Insti-
tuto, que não é parte no processo
(art. 472, CPC). Ademais, o juízo es-
tadual não é competente para deci-
dir sobre o controle de procedimen-
tos administrativos que tramitam pe-
rante entidades autárquicas federais,
ex vi do art. 109, inc. I, da Constitui-
ção Federal.

Também não se aplica ao
tema em discussão a jurisprudên-
cia consolidada nos tribunais pá-
trios, no sentido de que é desneces-
sário o esgotamento das vias admi-
nistrativas para ter acesso ao Po-
der Judiciário, à luz do art. 5º, XXXV,
da Carta Magna. A lesão pelo uso
de marca sem registro deve ser
coarctada pela ação cominatória
cabível. Já o mero pedido de mar-
ca não gera direito de uso exclusi-
vo (art. 129, caput, LPI), portanto, a
indeclinabilidade da jurisdição não
pode ser invocada para o seu exa-
me antecipado pelo órgão judicial,
uma vez que não há ato administra-
tivo a ser apreciado e, em decorrên-
cia, inexiste lide instaurada6.

Pode-se concluir, portanto,
que o pedido de registro de marca
deve seguir o procedimento previsto
na Lei da Propriedade Industrial, que
assegura meios adequados de
impugná-lo: antes do registro, por
meio de oposição (art. 158); depois
do registro, mediante processo admi-
nistrativo de nulidade (art. 168) ou
ação judicial de nulidade (art. 173).
Em conseqüência, descabe ajuizar
demanda solicitando ao Poder Judi-
ciário apreciar o pedido de registro
de marca antes do exame do INPI,
por falta de interesse processual e em
respeito ao princípio da separação
dos poderes republicanos.
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ABSTRACT

The author deals with the availability of
resorting to the Judiciary in order to impugn
request for trademark registration before its
examination by the National Institute of Industrial
Property (INPI).

He asserts that request for registration
made to the autarky gives the petitioner a mere
expectancy of right, thus there is no justification
for the Judiciary interference to rule on the
extinction, suspension, denial, or even  nullity
of the ongoing request due to lack of interest in
court pleading, since there is nothing to be
judicially impugned yet.

Besides the procedural implications of
such interference, there will also be the violation
of the principle of separation of powers, as the
Judiciary itself determines what can or cannot
be registered, concluding that request for
registration must follow the proceeding set forth
in the Industrial Property Law, which assures
the suitable means of impugnation.
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