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Fls. Processo: 0017511-37.2022.8.19.0001 

Processo Eletrônico 
  

Classe/Assunto: Procedimento Comum - Marca   

  

Autor: __ 

Réu: __       
 ___________________________________________________________ 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    

Maria Cristina de Brito Lima 

Em 02/02/2022 

Decisão               

__., devidamente qualificada, vem a juízo propor a presente demanda com pedido de liminar,  em 

face __, pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos,  com arrimo no artigos nos artigo 

5°, inciso XXIX, da Constituição Federal, artigos 2º, III e V, 124, XIX e XXIII, 126, 129, 130, 189, 

190, 195, 208, 209 e 210, da Lei n° 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), artigos 300 e 497 do 

Código de Processo Civil, nos artigos 186, 187, 884 e 927 da Lei 10.46/02 (Código Civil), bem como 

artigo 37 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),  a fim de compelir a Ré a cessar a 

prática de concorrência desleal, consubstanciada na reprodução da combinação de cores 

"AMARELO E AZUL" do famoso talco antisséptico "__", bem como coibir a imitação do conjunto 

imagem  ou  trade dress, cuja titularidade da marca pertence à Autora. 

Narra a Autora que faz parte do famoso grupo empresarial  detentor das  tradicionais marcas __ e 

__, sendo seus produtos reconhecidos nacionalmente por suas distintivas embalagens, 

especialmente no que toca ao produto identificado pela marca __, e a sua peculiar combinação de 

cores AMARELO E AZUL, a qual  vem sendo usada para identificar o talco antisséptico desde 1976. 

Explica que, com intuito de proteger um dos seus mais valiosos ativos, buscou registrar junto ao 

INPI, o sinal __, com a distintiva e peculiar combinação de cores AMARELO E AZUL desenvolvida 

para os respectivos produtos. 

Sustenta que a Ré vem se valendo de práticas ilegais, revestindo o seu produto com a apresentação 

mais parecida possível do famoso produto líder do mercado, com intuito de se beneficiar 

deslealmente dos esforços alcançados pela Autora ao longo dos anos. 

Aduz que, na tentativa de solucionar o imbróglio amigavelmente, notificou extrajudicialmente a Ré, 

solicitando que cessasse o uso da combinação de cores amarelo e azul, bem como que adotasse 

conjunto visual diverso para identificar os produtos que vende e expõe à venda, denominado "talco 

__." 

Acresce que a Ré contranotificou, assumindo expressamente o compromisso de cessar, no prazo 
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de 30 (trinta) dias, a comercialização de seu produto (talco __), bem como se comprometendo a 

reformular sua apresentação visual e demais elementos gráficos em violação do trade dress do 

produto da Autora. 

Contudo, salienta, que após reiteradas tentativas para comprovação da efetivação das alterações 

que a Ré se comprometeu a realizar, a mesma simplesmente parou de responder aos e-mails da 

Autora, demonstrando assim sua desídia.  

Por tudo, tendo em vista infrutífera a fase pré-litigiosa, não restou outra alternativa à Autora senão 

recorrer-se do Judiciário, com o fim de impedir que a Ré continue a enriquecer-se ilicitamente, 

aproveitando-se, graciosamente, de todo o prestígio e investimentos angariados a partir do talco __. 

A inicial veio acompanhada dos documentos de indexes 36/107. 

Eis o relato. Aprecio. 

De acordo com o disposto no artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. 

Marca é o sinal distintivo de produto, mercadoria ou serviço. É o conjunto de sinais que estabelecem 

conexão entre o indivíduo e o mundo exterior.  

O conceito de marca, no entanto, transcende o nome pelo qual o produto é identificado, aplicando-

se também ao conjunto de toda a embalagem, ao trade dress, ao conjunto imagem. 

Comparando-se as amostras dos produtos impressos na petição inicial, fica evidente não  apenas a  

reprodução deliberada  da  combinação  de  cores,  mas  também  a  exagerada  semelhança no 

aspecto visual dos talcos, "__" e "__", manifestados na coincidência de elementos visuais, indicando, 

sem equívoco, a imitação da embalagem dos produtos da Autora. 

Como os produtos da Ré são destinados a concorrer diretamente com os da Autora, tendo o mesmo 

público alvo, sendo vendidos nos mesmos canais de comercialização, forçoso concluir pela 

possibilidade de ocorrência de confusão visual na clientela, haja vista que, observados lado a lado 

nas prateleiras, os produtos da Ré não se distinguem ou se individualizam dos produtos da Autora.  

O art. 130, inc. III, da LPI assegura ao titular da marca o direito de zelar pela sua integridade material 

ou reputação, assim, portanto, afigurando-se legítima a proteção ora pleiteada pelas autoras, que 

deve, inclusive, ser deferida liminarmente, em vista dos elementos cognoscíveis dos autos. 

A probabilidade do direito restou evidenciada pelo fato de que, a despeito de notificada e ter se 

comprometido, por escrito, a realizar as devidas alterações na embalagem objurgada, a Ré 

simplesmente calou-se, continuando a comercializar produto concorrente com embalagem 

praticamente idêntica, em flagrante ato de concorrência desleal. 

Quanto ao perigo do dano, este restou demonstrado, uma vez que ao comercializar produtos 

concorrentes com embalagens similares a empresa Ré engana o consumidor, induzindo-o em erro 

quanto à verdadeira procedência e qualidade dos produtos. Sem contar que possibilita à Ré angariar 

fama e obter lucro às custas do produto tradicionalmente reconhecido e protegido pertencente à 

Autora. 
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Ademais, a prova documental acostada aos autos no index 58 não deixa dúvidas quanto à 

titularidade marcaria da Autora. 

É o quanto basta para autorizar o deferimento da tutela de urgência requerida, nos termos do §1º 

do art. 209 da Lei nº 9.279/90. 

Ex positis, uma vez que presentes a probabilidade do direito alegado pela Autora e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, DEFIRO, PARCIALMENTE, inaudita altera parte, a tutela de 

urgência requerida, nos termos do artigo 300 do CPC e 209§1º da LPI, para o fim de DETERMINAR 

que a Ré: 

(i) CESSE, FABRIQUE e COMERCIALIZE os produtos "__", que utilizem acombinação  de  cores  

amarelo  e  azul,  conjuntamente  com  o  referido  formato  da embalagem,  que  reproduz  o  

conjunto  imagem  dos  produtos  identificados  pela  marca "__" da Autora, bem como  

(ii) PROVIDENCIE, EM 48 HORAS,  o recolhimento de todos os produtos/embalagens  

infratorasque  estejam  atualmente  disponíveis  no  mercado,  até  o julgamento  final  da  presente  

ação, sob  pena  de  multa  diária  de  R$  10.000,00 (dez  mil reais); 

OFICIE-SE URGENTE ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.BR), cuja sede 

está situada na Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar, São Paulo - SP, CEP 04578-000, para 

que CONGELE IMEDIATAMENTE o link da página eletrônica divulgando o conteúdo infrator, a 

saber, http:// __/ . 

Quanto ao pedido de busca e apreensão requerido no item II de fls. 34,  será apreciado 

posteriormente, em observação ao princípio do contraditório e ampla defesa. 

Cite-se e intime-se, com urgência, a Ré no endereço apontado na inicial. 

A audiência de mediação prevista no art. 334 do CPC será designada oportunamente após a 

resposta, se necessária.   

Rio de Janeiro, 04/02/2022. 

Maria Cristina de Brito Lima - Juiz Titular 

___________________________________________________________ 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     

Maria Cristina de Brito Lima 

Em ____/____/_____ 

Código de Autenticação: 49WA.HVDZ.R4U6.XI93 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 
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